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 Nessa segunda-feira (08), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Boletim Focus. As instituições participantes da 

pesquisa reduziram novamente as projeções de crescimento 

para a economia brasileira, de 4,94% para 4,93%. Essa é a 

quarta revisão para baixo da estimativa do PIB de 2021. Para 

a inflação, a mediana das expectativas aponta para um IPCA 

de 9,33% este ano, ante a 9,17% na semana anterior. Essa é a 

31º projeção consecutiva de avanço da inflação, que tem se 

aproximado da casa de dois dígitos. Com a última reunião do 

Comitê de Política Monetária (Copom) se aproximando, as 

expectativas dos analistas apontam para uma taxa Selic de 

9,25% a.a. em 2021. A projeção para o câmbio no 

encerramento de 2021 permanece em R$/US$ 5,50. 

 

 Também na segunda (08) foi publicado o Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) do mês de outubro 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês, a inflação 

medida pelo IGP-DI registrou alta de 1,60%, puxada pelo 

aumento de 1,90% do índice ao produtor amplo (IPA), na 

esteira dos avanços nos preços do minério de ferro, do óleo 

diesel e da gasolina. Com esse resultado, o IGP-DI acumulou 

alta de 20,9% em 12 meses. A inflação ao produtor chegou a 

25,0% nos últimos 12 meses. Para o consumidor, a variação 

do IPC atingiu o patamar de 9,7% e, na construção, a inflação 

teve alta de 14,9% nos últimos 12 meses encerrados em 

outubro de 2021. 

 

 Na quarta-feira (10), o IBGE apresentou os resultados da 

inflação oficial do país referentes a outubro de 2021.  No mês, 

o IPCA avançou 1,25% no Brasil e 1,53% na RMGV em relação 

a setembro de 2021.  O resultado do IPCA-BR de outubro é o 

maior para um 10º mês desde 2002 e o grupo transportes 

(2,62%) foi o maior responsável por essa variação, puxado 

pelo preço dos combustíveis (3,21%). Na RMGV, o grupo 

habitação (3,04%) foi o que mais contribuiu para a inflação da 

região, devido ao aumento da energia elétrica residencial 

(3,35%) e da taxa de água e esgoto (11,33%) na Grande 

Vitória. Em relação à variação acumulada em 12 meses até 

setembro, o IPCA registra altas de 10,67% no Brasil e 12,22% 

na RMGV. 

 

 Os recentes aumentos dos preços dos combustíveis e da 

energia elétrica residencial, além da pressão dos preços dos 

alimentos, estão acelerando o IPCA, que extrapolará a meta 

de inflação para 2021. Em resposta, o Copom tem realizado 

sucessivas elevações da taxa básica de juros da economia 

brasileira para retornar com a inflação para o intervalo da 

meta dos próximos anos.  

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 08 de outubro de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação (%) do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

(IGP-DI) – outubro de 2021   

Indicadores No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-DI 1,60 20,95 

    IPA-DI 1,90 25,00 

    IPC-DI 0,77 9,73 

    INCC-DI 0,86 14,93 

Fonte: IGP-DI / FGV | Elaboração: Findes/Ideies. 

 

 

 

Variação (%) do IPCA – outubro de 2021 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 1,25 8,24 10,67 

Espírito Santo 1,53 9,58 12,22 

Alimentação e  Bebidas 2,48 7,43 11,78 

Habitação  3,04 15,01 20,46 

Transportes 1,75 16,79 19,82 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 

 
Variação (%) do IPCA-BR em 12 meses e meta de inflação 

 
  Fonte: IBGE e BCB | Elaboração: Ideies/Findes. 
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 Também na quarta-feira (06), o IBGE publicou os resultados 

regionais da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF Regional) de 

setembro de 20211. A produção capixaba cresceu 0,2% na 

passagem de agosto para setembro, já descontado os efeitos 

sazonais. Na indústria de transformação, o avanço foi de 3,8%, 

com apenas a fabricação de produtos de minerais não-

metálicos (-2,7%) retraindo na passagem de mês.  No ano, 

todas as atividades da indústria de transformação (23,9%) 

capixaba cresceram, com destaque para a maior produção na 

metalurgia (30,8%). Já a indústria extrativa do estado caiu -

14,2% nesse ano, pressionada pela redução na produção de 

minério de ferro pelotizado, e de petróleo e gás natural. Com 

esses resultados da PIM-PF para o Espírito Santo, a indústria 

de transformação no estado está 9,8% acima do nível 

produtivo anterior ao início da pandemia (fevereiro de 2020). 

A extrativa, por sua vez, está -38,5% inferior ao patamar pré-

pandemia. Devido ao resultado desta última, a indústria geral 

do Espírito Santo ainda está -9,3% abaixo do nível de fev/20. 

 

 Na quinta-feira (11), o IBGE publicou os resultados nacionais 

e regionais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). No 

acumulado entre janeiro e setembro deste ano, o volume de 

vendas no comércio nacional avançou 3,8%. Entre as 

atividades, as que mais aumentaram no período foram 

tecidos, vestuários e calçados (24,0%), seguido por outros 

artigos de uso pessoal e doméstico (22,1%) e artigos 

farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (12,3%). 

No Espírito Santo, as vendas no varejo cresceram 9,1%, com 

equipamentos e materiais para escritório, informática e 

comunicação (54,5%) apresentando a maior alta entre as 

atividades, seguidos por tecidos, vestuário e calçados (39,0%) 

e outros artigos de uso pessoal e doméstico (38,3%). O 

comércio varejista ampliado, que engloba veículos, motos, 

partes e peças e material de construção, aumentou 8,0% no 

país e 17,6% no estado. Em ambos, veículos, motocicletas, 

partes e peças tiveram as maiores elevações, 21,6% e 31,3%, 

respectivamente. 

 

 Na sexta-feira (12) foi divulgada a Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) de setembro de 2021 pelo IBGE. No 

acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 11,4% no 

país, frente ao mesmo período do ano anterior. O 

desempenho do setor foi influenciado pelas cinco atividades 

pesquisadas, com destaque para os serviços prestados às 

famílias (16,4%) e transportes, serviços auxiliares ao 

transporte e correio (15,9%). Com o resultado de setembro, o 

setor interrompeu uma sequência de taxas positivas nos cinco 

meses anteriores. O volume de serviços no país se encontra 

3,7% acima do período de fevereiro de 2020. 

 

  

Variação (%) da produção física do Espírito Santo – 

setembro de 2021 

Atividades 
Set. 2021/ 

Ago. 2021* 

Set. 2021/ 

Set. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Indústria geral 0,2 -0,2 8,5 5,5 

Indústrias extrativas -9,4 -26,5 -14,2 -17,5 

Indústrias de 

transformação 
3,8 16,7 23,9 21,8 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

 

Variação (%) do volume de vendas no comércio – Brasil e  

Espírito Santo, setembro de 2021 

Localidades 
Set. 2021/ 

Ago. 2021* 

Set. 2021/ 

Set. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Comércio varejista 

Brasil -1,3 -5,5 3,8 3,9 

Espírito Santo -0,6 4,4 9,1 9,4 

Comércio varejista ampliado 

Brasil -1,1 -4,2 8,0 7,0 

Espírito Santo -3,3 -0,6 17,6 15,3 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

 

Variação (%) do volume de serviços acumulado no ano – 

Brasil e Espírito Santo, setembro de 2021 

 
     Fonte: PMS/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 
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Encontre este e outros produtos/estudos do Ideies em nosso site: www.portaldaindustria-es.com.br 

1 Acesse a Nota Conjuntural produzida pelo Ideies sobre a PIM-PF Regional para o Espírito Santo: https://bit.ly/3F3OknL.  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://bit.ly/3F3OknL
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Variação (%) das pesquisas mensais do IBGE para Espírito Santo – 

3º trimestre de 2021* 

 

 
(*) variação em relação ao trimestre imediatamente anterior. 

Fonte: SCR 2019 (IBGE) | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

Sistema de Contas Regionais 2019 – Espírito Santo  

Componentes do PIB 

Valor  

(R$ 

milhões) 

Variação 

real (%) 

(2019/2018) 

Participação 

(%) das 

atividades no 

VAB 

Agropecuária 4.151,9 -2,9 3,6 

Indústria 30.481,8 -15,9 26,5 

Serviços 80.179,2 1,6 69,8 

Valor Adicionado Bruto (VAB) 114.812,8 -4,2 100,0 

Impostos sobre produto, 

líquidos de subsídios 
22.532,8 - 19,6 

Produto Interno Bruto (PIB) 137.345,6 -3,8 119,6 

Fonte: SCR 2019 (IBGE) | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

Índice de Confiança do Empresário Industrial –  

Brasil, novembro de 2021 

 
  Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes.  
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No Espírito Santo, os serviços acumularam alta de 10,2% entre 

janeiro e setembro de 2021. O resultado também foi puxado 

por todas as cinco atividades pesquisadas, com as maiores 

influências dos serviços prestados às famílias (23,0%) e dos 

transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 

(12,9%). No estado, o setor está 11,1% superior ao período 

pré-pandemia (fev/20).  

 

 Os dados das pesquisas mensais do IBGE para a indústria, 

comércio varejista ampliado e o setor de serviços ao final do 

3º trimestre de 2021 mostram que, tanto para o Brasil quanto 

para o Espírito Santo, apenas o volume de serviços apresentou 

taxa positiva na passagem do 2º para o 3º trimestre. Esse 

resultado está em linha com os efeitos da vacinação da 

população contra Covid-19, refletindo na maior mobilidade 

das pessoas, além da recuperação esperada do setor com 

avanço da vacinação. Uma retomada mais consistente esbarra 

em uma inflação elevada e uma taxa de desemprego também 

em patamar elevado, gerando restrições de renda. 

 

 Também na sexta o IBGE e o IJSN divulgaram os resultados do 

Sistema de Contas Regionais de 2019. Os dados mostram que 

a economia capixaba encolheu 3,8% em 2019 e em valores 

correntes, o PIB do estado totalizou R$ 137,3 bilhões, o que 

representou 1,9% do PIB do país. A queda do PIB capixaba foi 

puxada pela redução, em volume, do valor adicionado da 

indústria (-15,9%) e da agropecuária (-2,9%). E, 

contrabalanceado pelo crescimento dos serviços (1,6%). O 

Espírito Santo caiu da 2º para 5ª posição no ranking das UFs 

mais industrializadas do país na passagem de 2018 para 2019.  

 

 Ainda na sexta-feira (12), a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) divulgou o Índice de Confiança do Empresário 

Industrial do país (ICEI-BR) referente a novembro. O índice 

caiu de 57,8 pontos em outubro para 56,0 nesse mês, gerando 

um recuo de 1,8 ponto. Embora o ICEI esteja acima da linha 

de 50 pontos, indicando que os empresários continuam 

confiantes, nos últimos três meses o índice acumulou perdas 

de 7,2 pontos. O componente de Condições Atuais também 

caiu 1,8 ponto na passagem de outubro para novembro e 

ficou em 49,7 pontos. Esse valor abaixo da linha divisória de 

50 pontos demonstra que os industriais avaliaram a situação 

atual das condições de negócios pior quando comparada com 

os últimos 6 meses. O ICEI-BR mostra que os empresários 

continuam confiantes, embora essa confiança tenha se 

tornado mais fraca e menos disseminada. O componente de 

Expectativas também caiu 1,8 pontos em novembro (59,1 

pontos) revelando um otimismo mais modesto dos 

empresários para os próximos seis meses. 

 

 

 

 


