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 Na segunda-feira (10), o Banco Central publicou o Boletim 

Focus que aponta as expectativas de mercado mais 

recentes.  As estimativas de crescimento do PIB para 2021 

aumentaram pela terceira semana consecutiva, passando de 

3,14% para 3,21%. Sobre a produção industrial, a mediana 

das expectativas de mercado voltou a subir, indicando 

crescimento de 5,50% para o ano. As expectativas da 

inflação para 2021 aumentaram pela quinta semana 

consecutiva, passando de 5,04% para 5,06%. A taxa Selic 

manteve a previsão de encerramento para o ano em 5,50% 

a.a. Já as expectativas em relação à taxa de câmbio para o 

final de 2021 reduziram de R$/US$5,40 para R$/US$ 5,35. 

 

 Na terça-feira (11), o IBGE divulgou os resultados da inflação 

de abril. Frente a março, o IPCA do Brasil e o da Grande 

Vitória avançaram 0,31% e 0,38%, respectivamente. Em 12 

meses até abril, a inflação do país está em 6,76%, patamar 

acima tanto da meta para o ano de 3,75% quanto do limite 

superior de 5,25%. Na RMGV, o IPCA acumulou alta de 

7,53% nos 12 meses, principalmente influenciado pelos 

grupos artigos de residência (13,17%), alimentos e bebidas 

(12,07%) e transportes (12,03%).   

 

 Também na terça-feira (11), o IBGE divulgou os resultados 

regionais da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física 

(PIM-PF)¹. No Espírito Santo, a produção industrial recuou          

-4,8% no 1º trimestre de 2021 em relação ao mesmo 

trimestre de 2020, influenciada pela contração de -26,9% da 

indústria extrativa, ao passo que a indústria de 

transformação avançou 11,5% no período. O resultado 

positivo da indústria de transformação foi devido aos 

aumentos de 60,1% na fabricação de celulose, papel e 

produtos de papel, de 25,3% na fabricação de produtos 

minerais não-metálicos e de 1,4% na metalurgia.  

 

 Ainda em relação aos dados da PIM-PF, na comparação com 

o 4º trimestre de 2020, a produção da indústria do Espírito 

Santo variou -0,8%, pressionada pela queda de -3,1% da 

indústria extrativa, já que a indústria de transformação 

permaneceu praticamente estável em -0,1%. Apenas na 

passagem de fevereiro para março, a produção industrial 

capixaba avançou 1,5%, acima do desempenho da indústria 

brasileira (-2,5%). 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 07 de maio de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do IPCA – abril 2021 

Variação (%) No mês 
Acumulado no 

ano 

Acumulado em 

12 meses 

Brasil 0,31 2,37 6,76 

Espírito Santo 0,38 2,94 7,53 

Fonte: IPCA/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

Variação (%) da Produção Física Industrial, Brasil e Espírito Santo 

– março 2021 

Período Espírito Santo Brasil 

Março 2021/ Fevereiro 2021* 1,5 -2,4 

Março 2021/ Março 2020 -1,4 10,5 

Acumulado em 2021 -4,8 4,4 

 Acumulado nos últimos 12 meses -12,7 -3,1 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: PIM-PF/IBGE. 

Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) trimestral da Produção Física Industrial - em 

relação ao mesmo trimestre do ano anterior 

 

  Fonte: PIM-PF/IBGE. 

  Elaboração: Ideies/Findes 
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¹Veja mais sobre o desempenho da indústria capixaba em março na Nota Conjuntural elaborada pelo Ideies em: https://bit.ly/3oajhiM  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://bit.ly/3oajhiM
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 Na quarta-feira (07), a Confederação Nacional da Indústria 

divulgou os Indicadores Industriais referentes a março e o 

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) referente 

a maio, ambos a nível nacional. Sobre os Indicadores, na 

passagem de fevereiro para março, o faturamento real 

cresceu 2,2%, as horas trabalhadas na produção 

aumentaram 0,9%, o emprego variou 0,3% e a massa salarial 

real cresceu 2,2%. A utilização da capacidade instalada 

ampliou 0,4 p.p. Em relação a março do ano passado, o 

faturamento real e as horas trabalhadas avançaram 12,7% e 

10,7%, respectivamente. A massa salarial (-4,6%) e o 

rendimento médio (-6,5%) recuaram nesse período, 

indicando que apesar da recuperação na margem, 

encontram-se em níveis inferiores aos de antes da 

pandemia de Covid-19, de acordo com a CNI.  

 

 O ICEI do Brasil em maio avançou 4,8 pontos frente a abril e 

atingiu 58,5 pontos, indicando que os industriais 

permaneceram confiantes. No mês, os componentes do ICEI 

também avançaram em relação a abril, com 5,3 pontos para 

o do Índice de Condições Atuais, que atingiu 50,2 pontos e 

posicionou-se acima da linha divisória, e com 4,5 pontos 

para o Índice de Expectativa, chegando a 62,6 pontos. Na 

comparação com maio de 2020, o ICEI ampliou 23,8 pontos, 

devido à paralisação de determinadas atividades industriais 

naquele mês que gerou elevado nível de incertezas no país. 

 

 Também na quarta-feira, o IBGE apresentou os resultados 

da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). No primeiro 

trimestre do ano, o volume de serviços recuou -0,8% no 

Brasil e avançou 0,6% no Espírito Santo em relação ao 

mesmo período do ano passado. O desempenho positivo 

do setor no estado foi decorrente do aumento de 4,4% no 

volume dos transportes e correios e da variação de 0,1% nos 

serviços de informação e comunicação. Em março, o setor 

de serviços avançou 4,5% no Brasil e 1,6% no Espírito Santo 

em relação a março de 2020, porém frente a fevereiro desse 

ano, o setor recuou -4,0% no país e -2,9% no estado. 

 

 Na quinta-feira (13), o Banco Central do Brasil divulgou o 

Indicador de Atividade Econômica do Brasil (IBC-Br), que 

pode ser interpretado como uma prévia do PIB. No primeiro 

trimestre, o IBC-Br variou 2,3% tanto em relação ao 1º 

trimestre de 2020, quanto ao 4º trimestre de 2020 na série 

com o ajuste sazonal. Porém na passagem de fevereiro para 

março, o indicador recuou -1,6% devido ao agravamento da 

pandemia no país, interrompendo a sequência de dez 

variações positivas. Contudo, em março o indicador 

permaneceu acima dos patamares pré-pandemia (janeiro e 

fevereiro de 2020). O indicador para o Espírito Santo, o 

IBCR-ES, será divulgado no dia 17 de maio. 

 

Indicadores Industriais – Brasil, março de 2020 

Variação (%) 
Mar. 2021/ 

Fev. 2021* 

Mar 2021/ 

Mar 2020 

Acumulado 

no ano 

Variação (%) 

Faturamento real¹ 2,2 12,7 7,5 

Horas trabalhadas na produção 0,9 10,7 6,5 

Emprego 0,3 2,1 1,1 

Massa salarial real² 2,2 -4,6 -2,7 

Rendimento médio real² 2,1 -6,5 -3,7 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

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

(*) Com ajuste sazonal. 

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

Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial e seus 

componentes, Brasil

 
   Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do volume de serviços, março de 2021 

  
Mar. 2021/ 

Fev. 2021* 

Mar. 2021/ 

Mar. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil -4,0 4,5 -0,8 -8,0 

Espírito Santo -2,9 1,6 0,6 -6,7 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: PMS/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) - com 

ajuste sazonal 

 
    Fonte: Banco Central do Brasil | Elaboração: Ideies/Findes 
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