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 Na segunda-feira (15), o Banco Central publicou o Boletim 

Focus que aponta as expectativas de mercado mais 

recentes.  Em relação à semana anterior, as estimativas de 

crescimento do PIB para 2021 contraíram de 3,26% para 

3,23%. Para a produção industrial, as estimativas 

aumentaram de 4,37% para 4,69%. Outro destaque no 

Boletim desta semana é a continuidade do avanço das 

expectativas da inflação para 2021, que passaram de 3,98% 

para 4,60%, 10ª semana consecutiva de alta. Após duas 

semanas em 4,00% a.a., a previsão da taxa Selic aumentou 

0,5 p.p. chegando a 4,50% para o encerramento para o ano. 

As expectativas em relação à taxa de câmbio para o final de 

2021 também ampliaram em relação à semana anterior, de 

R$/US$ 5,15 para R$/US$ 5,30. 

 

 Também na segunda-feira o Banco Central divulgou o 

indicador de atividade econômica para o Brasil, o IBC-Br, e 

na quarta-feira (17) o indicador regional para o Espírito 

Santo, o IBCR-ES. Em janeiro de 2021, a atividade 

econômica contraiu -0,46% no Brasil e -0,79% no Espírito 

Santo em relação a janeiro de 2020. Com relação a 

dezembro de 2020, o IBC-Br avançou 1,04%, enquanto o 

IBCR-ES contraiu -1,91%. Este resultado negativo no estado 

foi decorrente das quedas de -13,4% na produção industrial 

e -2,4% no volume de vendas do comércio restrito, ao 

passo que o volume de serviços aumentou 1,0% na 

passagem de dezembro para janeiro¹. 

 

 Na terça-feira (16), a Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho divulgou as informações do Novo Caged 

referentes à movimentação do mercado de trabalho formal. 

Em janeiro foram registradas 1,53 milhão de admissões e 

1,27 milhão de desligados no Brasil, o que gerou um saldo 

positivo de 260,3 mil novos postos formais abertos no país. 

Para o Espírito Santo, foram aproximadamente 29,62 mil 

admitidos e 24,65 desligados, o que resultou em 4,97 mil 

novos postos formais abertos no estado. Este foi o melhor 

saldo para o mês de janeiro no estado na série disponível 

desde 2004. Na análise setorial do estado, com exceção do 

setor de agropecuária que fechou 86 postos, foram criadas 

2.685 vagas no setor de serviços, 1.609 na indústria, 398 no 

comércio e 365 na construção. 

Focus – Expectativas de mercado – 12 de março de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

IBC-Br e IBCR-ES (%) – janeiro de 2021 

Indicador 
Jan 2021 /  

Dez 2020* 

Jan 2021 / 

Jan 2020 

Acumulada 

em 12 meses 

IBC-Br (%) 1,04 -0,46 -4,04 

IBCR-ES (%) -1,91 -0,79 -3,84 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Empregos formais, Brasil e Espírito Santo – janeiro de 2021 

Indicador Admitidos Desligados Saldo 

Brasil         1.527.083  1.266.730      260.353  

Espírito Santo              29.624  24.653          4.971  
 Fonte: Novo Caged - SEPT | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Saldo líquido de empregos formais por atividade econômica, 

Espírito Santo – janeiro de 2021 

 

Fonte: Novo Caged - SEPT | Elaboração: Ideies/Findes 
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Produção industrial

(% de crescimento)
4,69

IPCA (%) 4,60

Selic (% a.a.) 4,50

Câmbio (R$/US$) 5,30

Indicador
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1 Veja mais sobre o desempenho dos setores na Semana Econômica nº 21 elaborada pelo Ideies em: https://bit.ly/2NymKKq   

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://bit.ly/2NymKKq
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 Também na terça-feira (16), a Findes apresentou o 

Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo 

calculado pelo Ideies², o IAE-Findes, referente ao último 

trimestre de 2020.  No 4º trimestre, a atividade econômica 

do Espírito Santo avançou 4,4% em relação ao 3º trimestre, 

segunda alta consecutiva na variação marginal. Contudo, o 

ganho do segundo semestre não foi suficiente para 

recuperar as perdas do primeiro semestre, especialmente 

as do 2º trimestre, período de maior adoção das medidas 

restritivas contra a Covid-19 no estado. No fechamento de 

2020, o IAE recuou -4,4% em relação a 2019. No ano, a 

indústria contraiu -12,8% e contribuiu com -3,2 p.p. na 

variação do indicador do 4º trimestre. Por sua vez, o setor 

de serviços recuou -2,7%, contribuindo com -0,8 p.p. A 

agropecuária apresentou uma perda de -4,6% e contribuiu 

com -0,1 p.p3. 

  

 Na quarta-feira (17) foi realizada a 237ª reunião do Comitê 

de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Por 

unanimidade, o Comitê decidiu elevar a taxa Selic para 

2,75% a.a., aumento de 0,75 p.p. A taxa Selic se encontrava 

na sua mínima histórica em 2,00% a.a. desde agosto de 

2020, e este foi o primeiro aumento da taxa em cinco anos 

de trajetória de queda. Em comunicado, o Copom atualizou 

o cenário básico considerando os riscos inflacionários nos 

países desenvolvidos, a incerteza no ritmo de crescimento 

da economia nacional em decorrência do aumento no 

número de casos de Covid-19 no Brasil, a elevação nos 

preços de commodities internacionais e as expectativas 

crescentes para a inflação de 2021. Para a próxima reunião, 

o Copom sinalizou uma possível continuação no processo 

de elevação da Selic. 

 

 Nesta semana, o Governo do Estado do Espírito Santo 

anunciou quarentena no estado com duração de 14 dias, a 

contar a partir do dia 18 de março, visando o combate ao 

espalhamento da Covid-19 e à redução de internações 

hospitalares em função da doença. Neste período, as 

medidas restritivas a serem adotadas dizem respeito à 

suspensão do funcionamento de serviços e atividades que 

não são classificados como essenciais4. O Governo estadual 

anunciou também as propostas de medidas econômicas de 

mitigação dos impactos e de proteção aos empregos. 

 

 

 

IAE Findes (%) e PIB Brasil (%) – 4 º trimestre de 2020 

Principais 

Indicadores 

4º trim 2020/ 

3º trim 2020* 

4º trim 2020/ 

4º trim 2019 

Acumulado no 

ano 

PIB Brasil 3,2 -1,1 -4,1 

IAE-Findes 4,4 0,3 -4,4 

Indústria 6,3 -2,9 -12,8 

Serviços 2,6 -0,8 -2,7 

Agropecuária 3,1 2,8 -4,6 

Fonte: Ideies/Findes| Elaboração: Ideies / Findes 

 

IAE Findes (%) e PIB Brasil (%)  

- em relação ao trimestre imediatamente anterior*

 
(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: Ideies/Findes| Elaboração: Ideies / Findes 

 

Taxa de juros  Selic (%) definida pelo Copom

 
Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 
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2 Veja a publicação completa em: https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/atividade-economica-do-es-cresce-4-4-no-4-trimestre-mas-fecha-2020-com-queda-de-4-4 

3 Outra instituição que também mensura a atividade econômica do Espírito Santo é o Instituto Jones dos Santos Neves. Conforme divulgado pelo Instituto na quarta-feira 

(17), o PIB do estado apresentou avanço de 3,1% na passagem do 3º para o 4º trimestre de 2020. No fechamento do ano, o PIB estadual recuou -5,1% em relação a 2019.   
4  Veja a lista completa de atividades e serviços essenciais e demais anúncios do Governo do Estado do Espírito Santo em: https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-

estado-anuncia-quarentena-de-14-dias-para-combater-avanco-da-covid-19  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/atividade-economica-do-es-cresce-4-4-no-4-trimestre-mas-fecha-2020-com-queda-de-4-4
https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-anuncia-quarentena-de-14-dias-para-combater-avanco-da-covid-19
https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-anuncia-quarentena-de-14-dias-para-combater-avanco-da-covid-19

