
A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF Regional) referente a janeiro foi divulgada

nesta quarta-feira, 10 de março de 2021, pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE).

Para o Espírito Santo é feito o levantamento de 30 produtos, o que gera uma cobertura de 79%

da indústria geral do estado, segundo a metodologia adotada pela pesquisa.

Produção industrial do ES recuou -13,4% na passagem de

dezembro para janeiro

A produção industrial do Brasil em janeiro de 2021 ficou 0,4% acima da registrada

em dezembro de 2020, na série com o ajuste sazonal. Apesar de ser a 9º alta

consecutiva na variação marginal, foi a menor variação desde o início do processo

de retomada do setor em maio de 2020, o que demonstra certa desaceleração no

ritmo de recuperação da indústria a nível nacional. No mês, 14 das 26 atividades

industriais pesquisadas apresentaram resultados negativos, com o destaque para

a queda de -13,9% na metalurgia. Das influências positivas, a fabricação de

produtos alimentícios avançou 3,1% na passagem de dezembro para janeiro.

Nessa base de comparação, a produção industrial recuou em 7 dos 14 estados

apurados pela PIM-PF Regional do IBGE. As quedas mais intensas foram

observadas no Espírito Santo (-13,4%) e no Amazonas (-11,8%).

No Espírito Santo, a produção industrial retraiu -13,4% em janeiro frente a

dezembro, com o ajuste sazonal. Este resultado foi influenciado pela queda de -

16,1% na indústria de transformação, já que a indústria extrativa cresceu 1,2% no

período. Com relação às atividades extrativas, vale ressaltar que a produção de

petróleo e gás natural no estado aumentou 3,2% em janeiro em relação ao mês

anterior, segundo os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis) e que, no dia 23 de dezembro, a Samarco retomou as operações

em 1 das 4 usinas de pelotização do minério de ferro na unidade de Ubu em

Anchieta (ES), paralisadas desde o final de 2015. Já a queda na indústria de

transformação (-16,1%) foi motivada pelos resultados negativos dos 4 setores

pesquisados: alimentos (-10,2%), papel e celulose (-3,4%), minerais não-metálicos

(-1,1%) e metalurgia (-33,4%).

Na comparação entre janeiro de 2021 e janeiro de 2020, a indústria geral capixaba

recuou -11,5%, pressionada pelas quedas de -14,2% na indústria extrativa e de -

9,8% na indústria de transformação. Entre as atividades pesquisadas no estado, a

fabricação de produtos alimentícios contraiu -23,1% devido à menor produção de

bombons e chocolates, de açúcar cristal, de produtos embutidos e de massas

secas, e a metalurgia caiu -39,2% puxada pelas reduções na fabricação de bobinas

e tubos de aço. Os dois setores que apresentaram resultados positivos na

comparação interanual foram o de papel e celulose com alta de 58,0%

influenciada pela fabricação de pastas químicas de madeira, e o de minerais não

metálicos com aumento de 22,8% devido à maior produção de granito talhado e

de cimentos “Portland”.

A queda expressiva na produção do setor de metalurgia, tanto no Brasil (-13,9%

na variação marginal) quanto no Espírito Santo (-33,4%), repercute sobre a cadeia

de abastecimento de outras indústrias dentro e fora do país, como é o caso da

automobilística. Além do aço, a escassez de outros insumos como o plástico, a

borracha e os pneus estão levando as fábricas a reduzir a produção de veículos no

país¹. Em relação aos dados de comércio exterior, a quantidade exportada pelo

setor de metalurgia do Espírito Santo recuou -42,9% em relação a janeiro de 2020,

e em termos monetários (US$) a queda foi de -7,7%.

Os resultados negativos do desempenho da indústria do Espírito Santo em janeiro

fizeram com que o setor ficasse mais distante da recuperação em relação aos

patamares dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, período de pré-pandemia.

¹ Fonte: Valor Econômico disponível em: 

https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2021/03/09/falta-de-insumos-coloca-mais-barreiras-a-

retomada.ghtml
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Gráfico 2 – Produção Física Industrial - Espírito Santo

Variação (%) - Janeiro de 2021

Gráfico 1 – Produção Física Industrial, por estado 
Variação (%) em relação ao mês anterior * - Janeiro de 2021

Período ES Brasil

Janeiro 2021/ Dezembro 2020* -13,4 0,4

Janeiro 2021/ Janeiro 2020 -11,5 2,0

Acumulado nos últimos 12 meses -13,2 -4,3

Tabela 1 – Produção Física Industrial (PIM-PF)
Variação (%) - Janeiro de 2021

(*) Com ajuste sazonal.

Fonte: PIM-PF/IBGE.
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