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 Na segunda-feira (05), o Banco Central publicou o 

Boletim Focus que aponta as expectativas de mercado 

mais recentes.  As estimativas de crescimento do PIB 

para 2021 contraíram ligeiramente, de 3,18% para 

3,17%. Para a produção industrial, a mediana das 

expectativas de mercado indica crescimento de 5,29% 

para o ano. Após doze semanas consecutivas de alta, as 

expectativas da inflação para 2021 ficaram estáveis em 

4,81%. A taxa Selic seguiu com a mesma previsão de 

encerramento para o ano, 5,00% a.a. Já as expectativas 

em relação à taxa de câmbio para o final de 2021 

aumentaram em relação à semana anterior, de R$/US$ 

5,33 para R$/US$ 5,35. 

 

 Na terça-feira (06), a Fenabrave divulgou os dados sobre 

o licenciamento de veículos. A produção de veículos 

novos teve queda de -7,3% na passagem de fevereiro 

para março de 2021. Em relação a março de 2020, o 

resultado foi positivo em 5,3%. As vendas de automóveis 

e comerciais leves recuaram de -5,3% em março, 

quando se compara com o mês imediatamente anterior. 

Em relação a março de 2020, as vendas cresceram 13,7%. 

 

 Na quarta-feira (07), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Índice de Commodities do Brasil (IC-Br) que 

fechou com a cotação, em média, de R$ 328,22 para o 

mês de março de 2021. Em relação ao mês anterior, o 

preço das commodities no Brasil teve alta de 5,32%. Na 

comparação com os últimos 12 meses encerrados em 

janeiro de 2021, a cotação média das commodities 

registrou um aumento de 66,00%. 

 

 Também na quarta-feira (07), a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) divulgou a variação do Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) para o mês de março de 

2021. O índice de preços teve alta de 2,17% no mês e 

subiu 30,63% no acumulado em 12 meses. Entre os 

componentes do IGP-DI, o índice de preços ao produtor 

amplo (IPA) foi o que mais contribuiu para o resultado 

de março, com variação de +2,59% no mês e alta de 

42,14% nos últimos 12 meses encerrados em março de 

2021. 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 01 de abril de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Licenciamento de veículos – Brasil, março de 2021 

Variação (%) 

Indicadores 
Mar. 2021/ 

Fev. 2020* 

Mar. 2021/ 

Mar. 2020 

Acumulado 

em 12 meses 

Produção de veículos novos -7,3 5,3 -23,7 

Vendas de automóveis e 

comerciais leves 
-5,3 13,7 -26,6 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: Fenabrave e LCA | Elaboração: Ideies/Findes  

 

 

Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) – 

Cotação em R$ (média mensal – Dez/2005 = 100) 

 
  Fonte: BCB | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação (%) do IGP-DI – março de 2021 

Indicadores No mês 
Acumulado em 

12 meses 

IGP-DI 2,17 30,63 

    IPA-DI 2,59 42,14 

    IPC-DI 1,00 6,10 

    INCC-DI 1,30 12,22 

Fonte: FGV | Elaboração: Ideies/Findes 

 

12/03 19/03 26/03 01/04

PIB (% de crescimento) 3,17

Produção industrial

(% de crescimento)
5,29

IPCA (%) 4,81

Selic (% a.a.) 5,00

Câmbio (R$/US$) 5,35

Indicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2021)
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 Na quinta-feira (10), o IBGE divulgou os resultados 

regionais da Pesquisa Industrial Mensal – Produção 

Física1. A produção industrial do Espírito Santo cresceu 

4,6% na passagem de janeiro para fevereiro de 2021, 

influenciada pela alta de 7,3% na indústria de 

transformação. Mesmo com o crescimento no segundo 

mês do ano, a produção industrial capixaba registra 

queda de -9,3% nos dois primeiros meses de 2021 e um 

recuo de -14,1% no acumulado em 12 meses. Devido ao 

desempenho da indústria extrativa, a produção capixaba 

não ultrapassou ainda o nível pré-pandemia (fevereiro 

de 2020). Já a indústria de transformação está 2,83% 

acima do nível de produção registrado no período 

anterior à pandemia de Covid-19. 

 

 Ainda na quinta-feira (04) houve a divulgação pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) dos 

resultados de fevereiro para os indicadores industriais 

do Brasil. Na passagem de janeiro para fevereiro, o 

faturamento real caiu 3,3%. As horas trabalhadas na 

produção reduziram -0,5%, a massa salarial e o 

rendimento médio tiveram queda de -1,1% e -1,8%, 

respectivamente. A Utilização da Capacidade de 

Instalada (UCI) recuou -0,4 p.p. nesta mesma base de 

comparação. De acordo com a CNI, o resultado de 

fevereiro mostrou um desaquecimento da atividade 

industrial brasileira, refletido na queda das horas 

trabalhadas na produção com a interrupção de nove 

altas mensais consecutivas. 

 

 Na sexta-feira (09), o IBGE apresentou os resultados da 

inflação referentes a março de 2021.  No mês, o IPCA 

avançou 0,93% no Brasil e 1,10% na RMGV em relação a 

fevereiro de 2021. Tanto para o país quanto para a 

Grande Vitória, a variação mensal do IPCA em março foi 

a maior para o mês desde 2015. Na RMGV, o grupo 

alimentação e bebidas registrou o segundo mês 

consecutivo de queda nos preços (-0,51%). O grupo 

transporte foi o que teve a maior variação mensal 

(3,93%), explicada pelos reajustes nos preços dos 

combustíveis. Em relação a variação no acumulado em 

12 meses até março, o IPCA registra altas de 6,10% no 

Brasil e 7,03% na RMGV. A inflação oficial do país ficou 

acima da meta de 3,75% para o ano e ultrapassou o 

limite superior (5,25%). 

 

 

 

 

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

fevereiro de 2020 

 

 Atividades 
Fev. 2021/ 

Jan. 2021* 

Fev. 2021/ 

Fev. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Indústria geral 4,6 -10,1 -9,3 -14,1 

Indústrias 

extrativas 
-9,9 -31,2 -22,8 -28,0 

Indústrias de 

transformação 
7,3 4,2 -0,4 -2,8 

(*) 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. 

 

 

Indicadores Industriais – Brasil, fevereiro de 2020 

Indicadores 
Fev. 2021/ 

Jan. 2021* 

Fev. 2021/ 

Fev. 2020 

Acumulado 

no ano 

Variação (%) 

Faturamento real1 -3,3 4,5 5,2 

Horas trabalhadas na 

produção 
-0,5 3,5 4,0 

Emprego 0,4 1,1 0,6 

Massa salarial real2 -1,1 -1,3 -0,7 

Rendimento médio real2 -1,8 -2,3 -1,3 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
-0,4 0,9 - 

(*) Com ajuste sazonal. 

Deflatores: (1) IPA/OG – FGV; (2) INPC-IBGE. 

Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do IPCA – março 2021 

Variação (%) No mês 
Acumulado no 

ano 

Acumulado em 

12 meses 

Brasil 0,93 2,05 6,10 

Espírito Santo 1,10 2,55 7,03 

Fonte: IPCA / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes. 
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1 Veja mais na Nota Conjuntural elaborada pelo Ideies em: http://bit.ly/_PIM-PF_abr2021.   

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
http://bit.ly/_PIM-PF_abr2021

