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Indústria de transformação capixaba acumula 

alta de 24,4% até outubro

As expansões da indústria capixaba ao longo de 2021 são 

observadas em um cenário de desafios e em comparação com 

uma base de comparação deprimida de 2020

• Apesar da menor produção da indústria capixaba em outubro na

comparação com setembro, no acumulado do ano, o setor industrial

avançou 9,6% em relação ao mesmo período de 2020 (página 9).

• As exportações da indústria capixaba registram bom desempenho no

ano. Em valor, o setor industrial exportou 102,2% a mais entre janeiro e

outubro de 2021 quando comparado com o mesmo período de 2020

(página 11).

• Em outubro, a inflação da indústria nacional voltou a subir e avançou

2,16% frente a setembro. No ano, o IPP já acumula alta de 26,57%

(páginas 16).

• No mercado de trabalho da indústria capixaba, assim como verificado

na produção, a geração de postos de trabalho nas atividades da

indústria de transformação tem se destacado no ano (página 19).

• O índice de confiança do industrial capixaba fechou o ano com

tendência de queda, mas situou-se no patamar acima da linha divisória

dos 50 pontos, o que indica a permanência de confiança (página 21).



O ano de 2021, marcado pelo processo de busca

pela normalização e retomada das atividades

econômicas, foi desafiador para o setor industrial,

tanto no nível nacional quanto no estadual. Em

âmbito externo, o descompasso das cadeias

globais de suprimentos, causado por uma

demanda que se recuperou em uma velocidade

superior à capacidade de oferta mundial, e o

encarecimento as operações logísticas, provocou

escassez de matérias-primas industriais e um

consequente aumento de preços. Também

impactada pelo aumento da demanda, a cotação

das commodities energéticas e metálicas

atingiram patamares historicamente elevados, o

que pressionou ainda mais os custos industriais.

Entre os fatores internos, o desempenho da

indústria brasileira foi afetado pela diminuição

dos estímulos fiscais de combate à pandemia1 e

pelo aumento do número de casos e óbitos pela

Covid-192 logo no primeiro semestre deste ano

(sobretudo em março), que ensejou novas

restrições à circulação das pessoas naquele

período. Além disso, a demanda em setores

industriais que dependem do consumo das

famílias também foi impactada pelo patamar

elevado do desemprego e pelo processo de

aumento das taxas de juros para conter a

escalada inflacionária. Outro elemento que

causou pressão nos custos das indústrias foi a

crise hidroenergética, com aumentos sucessivos

das tarifas de energia.
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1 O Auxílio Emergencial, por exemplo, foi pago de abril de 2020 até janeiro de 2021 e atendia a 68 milhões de beneficiários, a um

valor médio de R$ 600,00, com redução para R$ 300,00 nos últimos três meses. Em abril deste ano, com a volta do programa, o

valor médio foi reduzido para R$ 250,00 e passou a atender 46 milhões de pessoas. Veja mais em:

https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2021/04/27/pobreza-cresce-mesmo-com-novo-auxilio-emergencial.ghtml

2 No país e no Espírito Santo, os meses de março e abril deste ano foram registrados os maiores números de óbitos por Covid-19.

No país, a média móvel de 7 dias chegou a registrar 3.124 mortes e no estado, 81 mortes. Veja mais detalhes em:

https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es e https://bityli.com/xL0tN0
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Apesar da conjuntura adversa, o setor

industrial do Espírito Santo conseguiu

apresentar resultados positivos durante o ano.

De janeiro a setembro de 2021, os dados da

Funcex apontaram que o volume das exportações

capixabas cresceu 17,4%3, quando comparado

com o mesmo período do ano anterior. As

atividades da indústria extrativa, que vêm se

beneficiando da depreciação cambial e da alta

cotação das commodities, foram as principais

responsáveis pelo resultado positivo.

Na produção, a indústria também aproveitou o

cenário externo favorável e acumulou resultados

positivos este ano. Até outubro, o setor capixaba

cresceu 9,6%, impulsionado por atividades da

indústria de transformação, como celulose e

papel (44,7%), metalurgia (27,2%) e minerais não-

metálicos (22,4%). Com isso, a produção

industrial acumulada neste ano ficou acima da

registrada pela média do país (5,7%).

Para 2022, a manutenção da recuperação do

setor industrial ainda perpassa pela superação

dos desafios citados. No curto prazo, será

necessário acompanhar os desdobramentos da

variante Ômicron, uma vez que a maior

cautela internacional pode gerar novas

medidas restritivas4. A nova cepa, apesar de

adicionar mais incertezas no jogo econômico na

reta final de 2021 e ser uma ameaça latente ao

crescimento de 2022, ainda não gerou impactos

em algumas projeções do PIB mundial. Como,

por exemplo, o FMI (Fundo Monetário Interna-

cional), que revisou para cima as suas estimativas.

Em janeiro de 2021, o Fundo tinha previsto que a

economia global iria crescer 5,5% em 2021 e

4,2% em 2022; modificando em outubro (cenário

sem a variante Ômicron) para uma expansão de

5,9% e 4,9%, nessa ordem. Embora a expectativa

do PIB mundial de 2022 seja menor que a deste

ano, ela corresponde à uma taxa superior às

médias observadas antes da pandemia5.

Na ausência de um agravamento das condições

sanitárias globais, a comercialização de merca-

doria e a mobilidade das pessoas entre os países

podem seguir no processo de regularização e o

cenário externo continuará positivo para as

exportações industriais em 2022, incluindo as do

Espírito Santo.

O menor risco sanitário também tende a

favorecer a normalização das cadeias produti-

vas globais. Nesse sentido, o Banco Mundial

espera que o preço das commodities industriais

(incluindo aquelas exportadas pelo Espírito Santo,

tais como minério de ferro, bobinas de aço,

celulose e petróleo) começará a ceder a partir do

segundo semestre de 2022, quando a instituição

prevê que as condições de oferta se

normalizarão.

3Esse crescimento é referente às exportações em quantidade. Em termos de valor, as exportações industriais do Espírito Santo 

cresceram 102,2% de janeiro a outubro, influenciadas pela valorização das commodities energéticas e minerais. 

4 Para mais detalhes: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/13/quais-sao-os-principais-riscos-economicos-para-

2022.ghtml

5 A economia mundial cresceu 2,8% em 2019, ao passo que a média do período de 2012 a 2018 foi de 3,5%. Veja mais em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211028_cc_53_nota_8_boletim_de_expectativas.pdf

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/13/quais-sao-os-principais-riscos-economicos-para-2022.ghtml
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211028_cc_53_nota_8_boletim_de_expectativas.pdf
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Contudo, até lá, a expectativa é de que a

acomodação das commodities energéticas6 e

metálicas7 em patamares elevados continuará

pressionando a inflação global8.

Neste contexto, a inflação global torna-se um

fator de risco à comercialização internacional da

produção industrial. Se, por um lado, espera-se

que o maior controle sobre pandemia gere

benefícios às exportações, por outro, a

persistência das pressões inflacionárias sobre o

custo e o preço final dos produtos surge como

um desafio. Nos países industrializados, a maior

resistência dos preços motivará a retirada dos

estímulos monetários em 2022, como anunciado

pelo FED (Federal Reserve), banco central

americano, no dia 15 de dezembro9. Com os

juros mais elevados nesses países, a demanda

internacional pode ficar mais restrita, impactando

as indústrias nacionais exportadoras. De acordo

com a LCA Consultores, o arrefecimento dos

custos atrelados às matérias-primas e ao

transporte internacional, adiará parcialmente essa

elevação dos juros.

Enquanto as expectativas não se concretizam,

vale ressaltar que, no Brasil, a escassez ou alto

custo das matérias-primas e insumos se man-

tém como um dos principais obstáculos ao

crescimento industrial. Há mais de um ano,

inclusive, essa é a maior queixa entre os

empresários industriais do país e também do

Espírito Santo, de acordo com as Sondagens

Industriais realizadas pela CNI (Confederação

Nacional da Indústria)10 e pelo Ideies/Findes11.

Com a normalização das condições de oferta

mundial e uma acomodação dos preços das

commodities, a LCA espera que em 2022 haja

uma menor pressão nos preços medidos pelo

IGP-M, principalmente, pela desaceleração dos

componentes do atacado (IPA). Por isso, as

expectativas da LCA é que o IPG-M termine 2022

em 5,4%. Em convergência com esse valor, a

mediana das expectativas das instituições

financeiras pesquisadas também aponta esse

mesmo patamar para o IGP-M do ano que vem,

de acordo com o Boletim Focus.

6 Os desdobramentos a respeito da valorização da cotação internacional do petróleo estarão muito atrelados a demanda global. Com

o possível fechamento de fronteiras por conta da variante Ômicron, pode interferir nas viagens internacionais, e retrair a demanda

pela commodity, puxando seus preços para baixo. Veja mais em: https://www.infomoney.com.br/mercados/aie-corta-previsoes-para-

crescimento-da-demanda-global-por-petroleo-em-2021-e-2022/

7 A recuperação dos minerais metálicos está atrelada a recuperação do setor imobiliário chinês, notadamente na resolução das 

questões relacionadas à Evergrande. Veja mais: https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-

commodities/noticia/2021/12/10/apos-ano-de-recordes-o-que-esperar-do-setor-de-commodities-na-bolsa.ghtml

8 Mais detalhes em: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/21/soaring-energy-prices-pose-inflation-risks-as-

supply-constraints-persist

9 Mais detalhes em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/16/fed-sinaliza-tres-altas-de-juros-em-2022.ghtml

10 Mais detalhes em: https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/

11 Confira em: https://bit.ly/33QPd5X

https://www.infomoney.com.br/mercados/aie-corta-previsoes-para-crescimento-da-demanda-global-por-petroleo-em-2021-e-2022/
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2021/12/10/apos-ano-de-recordes-o-que-esperar-do-setor-de-commodities-na-bolsa.ghtml
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/21/soaring-energy-prices-pose-inflation-risks-as-supply-constraints-persist
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/16/fed-sinaliza-tres-altas-de-juros-em-2022.ghtml
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/
https://bit.ly/33QPd5X
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No entanto, há três semanas, o Focus tem

apresentado revisões para cima para a

expectativa de inflação do ano que vem e de

2023, por isso, o viés continua sendo de alta

(apesar da menor magnitude se comparado com

os anos de 2020 e 2021).

Nesse cenário de alta da inflação no Brasil,

principalmente em 2022 e 2023, o Banco

Central do Brasil (BCB) tem elevado a taxa

básica de juros da economia. Para o ano que

vem, a autoridade monetária já prevê juros em

11,75% a.a., em função dos questionamentos

do mercado acerca da condução da política

fiscal em um ano eleitoral12.

O BCB já antevê a possibilidade de aperto

monetário ainda mais contracionista devido às

incertezas. Seguindo esse cenário base, espera-se

que haja um processo de encarecimento do

crédito durante no ano que vem, com impactos

importantes sobre a produção industrial e do

setor da construção, que são dependentes de

altos recursos para investimentos.

Com os juros em patamares mais altos, entre

outros fatores, as previsões para o PIB do Brasil

em 2022 estão sendo revistas para baixo há 10

semanas consecutivas pelo Relatório Focus. Em

janeiro, a mediana das expectativas do mercado

apontava para um crescimento de 2,5% do PIB

em 202213, ao passo que o FMI também esperava

algo em torno de 2,5%14. As previsões mais

recentes dessas instituições estão em patamares

divergentes, mas apresentam queda nas

projeções. Enquanto a mediana das expectativas

do Focus mais recente aponta para uma variação

de 0,5% do PIB no ano que vem, indicando uma

estabilidade, o FMI espera crescimento de 1,5%.

Apesar desse cenário de incertezas para a

indústria e para a economia como um todo, em

2022 algumas oportunidades poderão destravar

investimentos e impulsionar o crescimento

industrial. Em relação ao mercado de trabalho,

por exemplo, a CNI espera que haja uma

importante recuperação do emprego no próximo

ano, com a população ocupada atingindo

patamares superiores ao de 2021. Ainda, o

Auxílio Brasil15, programa social do Governo

Federal, se apresenta como um importante

instrumento de complementação de renda.

12 Acesse em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom

13 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20210108.pdf

14 Veja mais em: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update

15 O valor mínimo do benefício será de R$ 400,00 e terá 14,5 milhões de famílias beneficiadas. Veja mais em: 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/10/auxilio-brasil-com-valor-minimo-de-r-400-comeca-a-ser-pago-veja-

calendario.ghtml

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20210108.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/10/auxilio-brasil-com-valor-minimo-de-r-400-comeca-a-ser-pago-veja-calendario.ghtml
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Dessa forma, o maior nível de ocupação,

atrelado a uma menor expectativa

inflacionária para 2022 (conforme o último

relatório Focus), pode contribuir para a

recomposição do poder de compra e favorecer

a demanda por bens de consumo.

Outro elemento que pode destravar

investimentos é o avanço das agendas de

reformas e a melhora do ambiente de

negócios do país. Um dos principais temas é

reforma tributária, que atualmente está com as

discussões travadas no Congresso Nacional. De

acordo com a CNI, uma decisão pela

simplificação do sistema tributário garantirá um

salto de competitividade à produção industrial,

afetando também o nível de confiança do

empresário nacional e favorecendo, portanto, o

crescimento do país.

Também pode contribuir de forma positiva para

o nível de atividade de 2022 a situação financeira

dos governos estaduais. Esses entes acumularam

um volume importante de disponibilidades de

caixa entre os anos de 2020 e 202116, que o

IPEA17 estima que pode favorecer uma expansão

dos investimentos, gerando efeitos positivos para

o crescimento econômico. O Espírito Santo, que é

um dos estados com maior responsabilidade

fiscal, teve uma elevação real de 17% na

disponibilidade de caixa de 2021, em relação ao

ano anterior. Como suas obrigações financeiras

consomem apenas 3,2% dos R$ 2,0 bilhões de

caixa acumulados nesse ano, o estado tem

potencial para destravar investimentos no ano

que vem, principalmente ligados à infraestrutura.

Neste contexto, a performance da indústria em

2022 ainda dependerá dos desdobramentos da

pandemia, no que diz respeito aos reais efeitos

da Ômicron e o possível surgimento de novas

variantes. Isto, pois o transporte seguro de

pessoas e mercadorias refletem diretamente

sobre as cadeias de fornecimento, as operações

logísticas e o descompasso entre oferta e

demanda, como foram presenciados em 2020 e

2021. Em não havendo ou sendo brandas a

consolidação dessas ameaças, espera-se uma

certa normalização das operações logísticas em

2022, que foi uma das grandes responsáveis pelo

aumento dos preços no ano.

16 Os estados, durante os anos de 2020 e 2021, os estados e municípios foram vedados de dar reajustes ao setor público e tiveram 

o pagamento dos serviços das dívidas suspensos. Além disso, o IPEA ressalta o recorde de arrecadação em 2021 como mais um 

fator que favoreceu a formação de reservas pelos entes.

17 Veja mais em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210930_nota_33_visao_geral.pdf

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210930_nota_33_visao_geral.pdf


Os últimos dados sobre a produção física da

indústria do Espírito Santo divulgados pela

Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), apurada

pelo IBGE, apontam para a manutenção na

trajetória de crescimento do setor capixaba.

Como observada nos últimos meses, os

resultados positivos da indústria do estado frente

ao desempenho do setor em 2020 têm sido

motivados pelo bom desempenho da indústria

de transformação. A indústria extrativa, apesar de

registrar variações negativas no acumulado dos

meses de 2021, vem reduzindo as suas perdas ao

longo dos meses. Sendo assim, ainda que com

a redução no desempenho da produção geral

da indústria do Espírito Santo na passagem de

setembro para outubro (-1,0%), os resultados

da PIM-PF sinalizam crescimento do setor

industrial no fechamento de 2021, após três

quedas anuais consecutivas18.

Um dos indicadores que corroboram essa afir-

mativa foi o crescimento de 7,9% da produção

industrial capixaba no acumulado dos últimos

doze meses encerrados em outubro deste ano.

Esse resultado é o 5º positivo nessa base de

comparação e indica uma reversão das perdas

acumuladas da indústria geral do Espírito Santo.

Além disso, desde de junho deste ano, a

magnitude dessa variação melhorou consecu-

tivamente no estado (gráfico 1).

1. Produção Industrial

A produção física da indústria do Espírito Santo acumula alta de

9,6% até outubro de 2021, em relação ao mesmo período de 2020

7

18 Os recuos foram de -2,6% em 2018, de -9,0% em 2019 e -1,8% em 2020.

Gráfico 1 – Variação (%) da produção física da indústria geral, Espírito Santo e Brasil –

Acumulado em 12 meses
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Todavia, essa mesma tendência não foi

apresentada nos resultados da indústria geral

nacional. Apesar de ter crescido 5,7% nos últimos

12 meses, esse percentual é o menor desde maio

deste ano (4,9%).

Dessa forma, a recuperação da indústria do

Espírito Santo tem sido mais consistente que a

nacional. Isso porque a alta participação das

commodities industriais, tais como minério de

ferro, petróleo, aço e celulose, na estrutura

produtiva capixaba torna a sua dinâmica

industrial mais atrelada ao comportamento do

mercado externo. Até outubro de 2021, mesmo

com a redução dos preços de determinadas

commodities, tais como o minério de ferro e as

bobinas de aço, o cenário externo se encontrava

atrativo para as exportações, o que impulsionou

a produção capixaba.

O desempenho da indústria geral capixaba tem

sido beneficiado pelos crescimentos

disseminados das atividades da indústria de

transformação nos últimos doze meses (23,2%).

Desde de março de 2021, esse setor conseguiu

reverter as perdas produtivas causadas pela

pandemia da Covid-19.

A fabricação de celulose, papel e produtos de

papel (47,4%) e a metalurgia (24%) foram as

atividades que mais contribuíram para o

resultado da indústria de transformação no

acumulado dos últimos doze meses encerrados

em outubro. Como salientado na edição anterior

deste boletim19, esses desempenhos foram

impulsionados pela continuação da expansão da

demanda mundial por essas commodities,

principalmente, no primeiro semestre de 2021.

Os produtos de minerais não-metálicos

(22,4%) também se destacaram nessa base de

comparação. Dois fatores principais contribuem

para esse resultado. O primeiro foi a rápida

recuperação em “V” da construção no Espírito

Santo, que demandou insumos como cimento,

ladrilhos, cerâmicas e concretos. O crescimento

do setor foi motivado pelo aumento da

realização de reformas domiciliares, pela

expansão da oferta e, ao mesmo tempo, redução

do custo do crédito imobiliários, e pela retomada

das obras de infraestrutura.

O segundo motivo foi o aumento das

exportações de rochas ornamentais para atender

à demanda internacional. Ressalta-se que, desde

meados do segundo semestre de 2021, por causa

dos gargalos persistentes nas cadeias logísticas

mundiais, o desempenho das vendas externas de

granito e mármore foi prejudicado pela

disponibilidade insuficiente de contêineres para o

transporte20.

A indústria extrativa (-14,6%), por sua vez, foi

o contraponto para o resultado da indústria

geral do Espírito Santo no acumulado dos

últimos doze meses. Entretanto, desde março

de 2021, a queda nessa base de comparação se

tornou menos intensa (gráfico 2).

19 Veja mais em: https://portaldaindustria-

es.com.br/system/repositories/files/000/001/082/original/Boletim_da_Ind%C3%BAstria_Capixaba_-_Novembro_2021.pdf?1637357389

20 Veja mais em: https://g1.globo.com/google/amp/jornal-nacional/noticia/2021/09/29/falta-de-conteineres-para-o-transporte-de-

mercadorias-tem-prejudicado-exportacoes.ghtml
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Apenas no acumulado de janeiro a outubro de

2021, a indústria geral do Espírito Santo

cresceu 9,6%, desempenho acima da média do

Brasil (5,7%). Apesar do recuo da indústria

extrativa (-13,1%)21, os avanços em todos os

setores da indústria de transformação, que

acumulou alta de 24,4% no período,

contribuíram para o bom desempenho da

indústria capixaba ao longo de 2021. Mesmo

com uma base de comparação deprimida de

2020, vale relembrar que essas expansões a nível

regional e nacional em 2021 ocorreram em um

cenário de gargalos persistentes na cadeia de

fornecedores, pressão de custos, crise hídrica,

queda do poder de compra da população em

função da inflação e desemprego elevado.

Para os resultados de novembro e dezembro,

o cenário externo, que vem contribuindo para

o resultado positivo da indústria capixaba,

pode ornar-se um pouco menos benéfico por

causa do aumento dos números de casos de

Covid-19 na Europa22 e do aparecimento da

nova variante Ômicron. Além disso, o aumento

da inflação mundial, e, consequentemente, a

redução do poder de compra da população pode

desestimular a aquisição de bens industriais não

essenciais.

Por fim, além dos desafios já expostos, o Instituto

de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

(IEDI)23 também aponta as incertezas na atual

condução da política fiscal do país como um

fator de influência sobre o ambiente adverso à

continuidade da retomada industrial por todo o

Brasil.

Gráfico 2 – Variação (%) da produção física da indústria extrativa e de transformação, Espírito Santo –

Acumulado em 12 meses

Fonte: IBGE. Elaboração: Ideies/Findes.
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21 No acumulado de 2021, a indústria extrativa do estado caiu -13,1%, pressionada pela redução na produção de pelotas de minério de

ferro e de petróleo e gás natural. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tanto

a extração de petróleo (-15,4%) quanto a de gás natural (-13,6%) reduziram no acumulado do ano.
22 Essa expansão dos casos está motivando os países europeus a adotarem uma nova rodada de medidas de distanciamento social.
23 Saiba mais em: https://www.iedi.org.br/artigos/destaque/2017/destaque_iedi_20211203.html

https://www.iedi.org.br/artigos/destaque/2017/destaque_iedi_20211203.html


Tabela 1 - Variação (%) da Produção Industrial, Espírito Santo e Brasil- Outubro de 2021

10

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/ Findes.

Out 21/ 

Set 21

Out 21/ 

Out 20

Acumulada 

no ano

Acumulada 

nos últimos 

12 meses 

Espírito Santo

Indústria geral -1,0 6,1 9,6 7,9

Indústria extrativa 12,1 -2,0 -13,1 -14,6

Indústria de transformação -3,9 9,9 24,4 23,2

Fabricação de produtos alimentícios -11,1 4,4 10,0 8,4

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2,9 49,1 44,7 47,4

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1,8 -4,8 22,4 22,4

Metalurgia -4,6 1,1 27,2 24,0

Brasil

Indústria geral -0,6 -7,8 5,7 5,7

Indústria extrativa -8,6 -4,7 0,6 -0,6

Indústria de transformação -0,1 -8,2 6,4 6,5

Gráfico 3 - Variação (%) da Produção Industrial do Espírito Santo por atividade - Outubro de 2021

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/ Findes.
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O comércio exterior é um importante

componente da economia capixaba, que possui

um grau de abertura quase o dobro da média

brasileira24. A pauta de exportação da indústria

do Espírito Santo reflete uma das característica

econômicas do estado, que é esta vocação para o

mercado externo. Os 5 primeiros setores

industriais que mais exportaram entre janeiro e

outubro de 2021 respondem por 96,0% da pauta

exportadora da indústria do estado em termos

de valor (Tabela 1). Esses mesmos setores

também são responsáveis por um volume de

quase 97% do total exportado pela indústria.

No acumulado do ano até outubro, as

exportações totais da indústria capixaba

somaram US$ 7,2 bilhões25, com a maior parte

proveniente de produtos da indústria

extrativa, como o minério de ferro26. Em

termos de quantidade, o setor industrial

exportou 17,4% a mais entre janeiro e outubro

de 2021 quando comparado com o mesmo

período de 2020, ao passo que, em termos de

valor, a variação das exportações foi de

102,2%.

Contudo, na passagem de setembro para

outubro, a comercialização externa da produção

industrial capixaba registrou a sua segunda

queda consecutiva em termos de valor27, apesar

do crescimento do volume exportado em

outubro. Esse resultado está atrelado à retomada

da quantidade exportada da indústria de

extrativa (+32,71%) em outubro, após ter caído

-38,8% em setembro em função dos

desdobramentos da crise gerada pela empresa

chinesa Evergrande, além das novas

regulamentações para reduzir as emissões de

carbono adotadas pelo China, impactando a

principal commodity mineral, minério de ferro,

exportada pelo Brasil.

Mesmo diante desses acontecimentos e da

desaceleração da cotação internacional do

minério de ferro nos últimos meses, ao longo de

2021 os preços dessa commodity permaneceram

em patamares elevados, quando comparado com

os últimos anos.

2. Comércio Exterior da Indústria

24 Acesse o Panorama da Indústria do Espírito Santo em https://portaldaindustria-

es.com.br/system/repositories/files/000/001/060/original/panorama_industria_do_espirito_santo_2021.pdf?1633114460. 
25 Entre janeiro e outubro de 2021, as exportações da indústria representaram 91,0% da pauta exportadora do Espírito Santo.
26 A extração de minerais metálicos, que corresponde à indústria extrativa, é uma importante atividade para indústria capixaba e

representa por 39,6% do resultado da PIM-PF do Espírito Santo.
27 Na comparação com o mês imediatamente anterior, em setembro a queda das exportações provenientes do setor industrial foi

de -22,4% e em outubro foi de -14,1%.

As exportações da indústria do Espírito Santo totalizaram R$ 7,2

bilhões até outubro, puxada, entre outros fatores, pelas

exportações da indústria extrativa
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No acumulado do ano, o minério de ferro foi o

principal produto exportado pelo Espírito Santo,

totalizando US$ 2,8 bilhões, colocando o setor de

extração de minerais metálicos como principal

setor exportador do estado.

Entre as atividades da indústria de transformação,

que exportou um total de US$ 3,4 bilhões de

janeiro a outubro de 2021, destaca-se o

expressivo desempenho do setor de metalurgia

(US$ 1,9 bilhão), influenciado pelo compor-

tamento dos preços do minério de ferro e,

consequentemente, do preço internacional do

aço. As exportações da atividade de metalurgia

cresceram 151,3% em valor no período e 4,5% na

quantidade.

Outra atividade que tem se sobressaltado nas

exportações da indústria de transformação é a de

fabricação de produtos de minerais não-

metálicos, com US$ 807,5 milhões exportados. A

produção física dessa atividade acumulou um

crescimento de 22,4% entre janeiro e outubro de

2021, com as exportações refletindo o bom

desempenho do setor.

Por sua vez, o desempenho das exportações de

fabricação de celulose, papel e produtos de papel

e produtos alimentícios foi explicado pelo

crescimento da quantidade vendida para o

mercado externo, que registrou aumento de

13,0% no primeiro setor e 12,4% no segundo.

A conclusão até o momento, portanto, é que as

exportações capixabas em 2021 são explicadas

em grande parte pela evolução nos preços dos

produtos comercializados. Devido ao fato do

Espírito Santo possuir uma pauta exportadora

atrelada às commodities, esse mercado foi atin-

gido por problemas nas cadeias de suprimento,

além da crise de energia mundial, mostrando que

oferta reagiu de forma mais lenta aos sinais de

preços em um momento de maior demanda por

causa da retomada da economia global.

Tabela 2 - Principais atividades industriais exportadoras do Espírito Santo – Acumulado de janeiro a 

outubro de 2021

12

Atividades industriais*

Jan - Out Variação acumulada no ano

2021 (2021/2020)

Valor Quantidade Valor Quantidade

(US$ milhões) (mil toneladas) (%) (%)

Extração de Minerais Metálicos 2.833,90 12.890,52 179,26 22,47

Metalurgia 1.904,15 2.800,44 151,31 4,53

Extração de Petróleo e Gás Natural 808,35 2.022,83 91,11 21,69

Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 807,48 998,79 39,22 19,43

Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 516,69 1.456,37 6,83 12,95

Extração de Minerais Não-Metálicos 121,60 555,82 24,35 -9,27

Fabricação de Produtos Alimentícios 75,25 23,39 1,64 12,44

Fabricação de Coque, de Produtos Derivados Do 

Petróleo e de Biocombustíveis
26,59 42,65 -31,76 -47,24

Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais 

Elétricos
23,62 3,82 68,08 34,85

Fabricação de Produtos Químicos 9,13 5,66 18,56 -1,83

Demais atividades 30,86 11,84 -36,93 14,57

Total da indústria 7.157,62 20.812,15 102,16 17,41

(*) CNAE 2.0. Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.



Já pelo lado das importações (Tabela 3), o

Espírito Santo comprou do resto do mundo um

total de US$ 5,1 bilhões entre janeiro e outubro

de 2021, tendo como principais produtos

importados aeronaves e outros equipamentos,

veículos automóveis de passageiros, veículos

automóveis para transporte de mercadorias,

equipamentos de telecomunicações e carvão

mineral. O crescimento das importações

capixabas é explicado, em maior medida, pela

variação na quantidade importada.

Em 2021, os setores industriais que mais

importaram foram: a fabricação de veículos

automotores, reboques e carrocerias (US$ 936,0

milhões); a fabricação de equipamentos de

informática, produtos eletrônicos e ópticos (US$

703,8 milhões); a extração de carvão mineral (US$

598,6 milhões); a fabricação de outros

equipamentos de transporte (US$ 562,2 milhões);

e para a metalurgia (US$ 364,2 milhões).
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Tabela 3 - Principais atividades industriais importadoras do Espírito Santo – Acumulado de janeiro a 

outubro de 2021

Atividades industriais*

Jan - Out Variação acumulada no ano

2021 (2021/2020)

Valor Quantidade Valor Quantidade

(US$ milhões) (mil toneladas) (%) (%)

Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e 

Carrocerias
935,97 86,75 74,74 77,40

Fabricação de Equipamentos de Informática, 

Produtos Eletrônicos e Ópticos
703,78 33,26 11,45 86,41

Extração de Carvão Mineral 598,56 5.095,00 54,72 38,40

Fabricação de Outros Equipamentos de 

Transporte, Exceto Veículos Automotores
562,16 22,58 -12,79 21,68

Metalurgia 364,21 187,50 -5,42 83,97

Fabricação de Produtos Químicos 336,55 437,11 41,72 1,83

Fabricação de Máquinas e Equipamentos 277,38 37,59 29,00 77,92

Fabricação de Produtos Têxteis 202,45 69,71 19,64 51,41

Fabricação de Coque, de Produtos Derivados Do 

Petróleo e de Biocombustíveis
168,40 578,50 80,63 161,65

Fabricação de Bebidas 162,13 216,94 7,36 0,93

Demais atividades 788,83 191,69 19,56 26,70

Total da indústria 5.100,43 6.956,64 24,11 40,47

(*) CNAE 2.0. Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

2.1 PREÇOS DE COMMODITIES

Um dos marcos do ano 2021 foi a valorização

internacional dos preços das commodities

industriais. Se, por um lado, isso implica em

aumento dos preços e, consequentemente, dos

custos de produção que envolvam tais

commodities como insumo, por outro lado,

associado ao câmbio mais fraco, essa valorização

impulsionou as exportações da indústria do

Espírito santo, como apontado na análise sobre o

comércio exterior.

Duas commodities relevantes na pauta

exportadora do estado, o petróleo e o minério

de ferro, vivenciaram esta valorização ao

longo do ano.



Especificamente sobre o minério de ferro, a

trajetória de valorizações consecutivas iniciada no

último trimestre de 2020, ocorreu até meados do

ano, quando atingiu em junho a máxima da

média mensal (US$ 215 a tonelada) observada

nos últimos dez anos. Nos meses seguintes,

motivada pela redução das operações nas

siderúrgicas chinesas, o preço do minério passou

por consecutivas quedas, até chegar a uma

média mensal de US$ 95 em novembro. Neste

contexto de ascensão e queda, de janeiro a

novembro, a cotação do minério de ferro

aumentou 58% frente ao mesmo período do ano

passado.

Diferentemente do observado para o minério,

a cotação do barril de petróleo seguiu

praticamente em ascensão ao longo de todo o

ano até outubro. Contudo, em novembro, os

preços do petróleo oscilaram em função dos

anúncios relacionados à variante Ômicron, no

que diz respeito à ameaça à mobilidade das

pessoas e consequente demanda por

combustíveis. Apesar desta oscilação, no

acumulado do ano até novembro, as cotações do

petróleo Brent e do petróleo WTI avançaram 74%

e 79%, respectivamente, em relação ao mesmo

período de 2020. Ainda neste final de ano e para

2022, entre os pontos de atenção que podem

exercer certa influência sobre o preço do

petróleo estão: o espalhamento da variante

Ômicron e consequente redução da mobilidade

das pessoas28, a liberação de parte da reserva

estadunidense de petróleo como enfrentamento

à alta dos preços no mercado interno e os

anúncios de manutenção da oferta de petróleo

no mercado realizados pela Opep+.

Além do setor de petróleo e gás natural ser a

terceira atividade que mais exporta no Espírito

Santo, os preços do petróleo interferem

diretamente sobre o aumento dos preços

industriais, como explicado na seção seguinte.

28 Veja mais em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/14/aie-omicron-ira-fazer-com-que-oferta-de-petroleo-

ultrapasse-demanda.ghtml
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Gráfico 4 - Média da cotação mensal das principais commodities exportadas pela indústria do 

Espírito Santo (em US$)

Fonte: Investing.com. Elaboração: Ideies/ Findes
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Os preços dos produtos na “porta de fábrica”,

isto é, sem impostos e frete, das 24 atividades

industriais (considerando indústria extrativa e da

transformação), mensurados pelo Índice de Preço

ao Produtor (IPP), aumentaram 2,16% na

passagem de setembro para outubro. A

principal explicação para a inflação mensal do

setor industrial foi a alta de 7,14% nos preços

da atividade de refino de petróleo e produtos

de álcool, na esteira do crescimento do preço

do óleo bruto de petróleo.

Os preços da atividade outros produtos químicos

(6,38%) também foi destaque em outubro. A

demanda da indústria por produtos químicos

segue aquecida e é influenciada pelo refino de

petróleo. Além disso, observa-se que a alta de

preços no setor de atividade de outros produtos

químicos advém dos adubos ou fertilizantes que,

de acordo com o IBGE, estes produtos nacionais

acompanham os preços internacionais, afetados

pela depreciação cambial29, visto que o mercado

depende das importações.

Ao longo 2021, a inflação na indústria atingiu

26,57% até outubro. Esse resultado é o maior

para um mês de outubro nesta base de

comparação desde o início da série em 2010. As

principais influências vieram do refino de

petróleo e produtos de álcool (60,38%), de outros

produtos químicos (52,50%), alimentos (15,68%) e

metalurgia (45,95%).

O setor de fabricação de alimentos o foi

fortemente impactado pelo cenário hídrico crítico

que, por sua vez, elevou os custos da energia

elétrica e afetou e a produção da agropecuária. A

situação climática neste ano, com um inverno

mais rigoroso (com geadas em regiões

produtoras relevantes para o país) e um período

de seca no meio do ano, impactou

negativamente a produção de carnes bovina e de

aves, do café, da safra da cana-de-açúcar e seus

derivados e da produção de leite e dos seus

derivados, ampliando os preços desses produtos.

Outros fatores que influenciaram a elevação dos

preços das carnes foram o aumento de custo da

criação dos animais, a maior de demanda por

certos tipos dessa proteína (como carnes e

miudezas de aves, que se apresentam mais

baratas que a carne bovina) e a já mencionada

desvalorização do real frente ao dólar.

A alta dos preços na metalurgia segue

pressionada pela evolução da cotação do minério

de ferro – principal matéria-prima do aço. Ao

longo de 2021, o preço da bobina de aço no

mercado internacional quase dobrou, chegando a

US$ 1.945,00 em agosto de 2021.

3. Preços Industriais

Ao avançar 2,16% em relação a setembro, o IPP voltou a subir em 

outubro e acumulou alta de 26,57% no ano

15

29 A média da taxa de câmbio nominal de novembro de 2021 teve uma depreciação de 8,0% em relação à média de dezembro de 2020.  



Conforme já mencionado na subseção 2.1 Preços

de Commodities, apesar da queda no preço do

minério de ferro, o cenário é de manutenção dos

preços internacionais das commodities em

elevados patamares. Esse movimento provocou

reflexos positivos sobre os países

exportadores, mas também pressionou a

inflação global, com impacto inflacionário

maior sobre aqueles em que a alta nas

commodities somou-se à desvalorização

cambial (caso brasileiro).

Cabe mencionar um estudo do Banco Central do

Cabe mencionar um estudo do Banco Central do

Brasil30 que avaliou como a elevação dos preços

ao produtor é impactada pelo repasse dos

aumentos dos custos dos insumos. Esse repasse

ocorre de forma rápida para os preços industriais,

que estão pressionados decorrentes da escassez

de matérias-primas industriais e do aumento de

demanda. Dessa forma, a inflação na indústria no

acumulado 2021 apresentou uma taxa superior à

do acumulado em 2020, refletindo os preços das

commodities, as condições climáticas e os

gargalos nas cadeias globais de suprimentos.

Gráfico 5 - Variação (%) do Índice de Preços ao Produtor no acumulado do ano até outubro de cada ano

Fonte: IPP – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes.

Outra forma de acompanhar a evolução dos

preços na indústria é por meio da classificação

dos bens produzidos de acordo com a sua

finalidade de uso, tais como bens de capital,

bens intermediários e bens de consumo. Na

análise por grandes categorias econômicas31,

os bens intermediários foram os que apresen-

taram a maior variação em 12 meses,

+36,21%. Essa categoria econômica representa

58,8% no IPP, seguida por bens de consumo

(34,5%) e bens de capital (6,7%).

A maior influência advém, portanto, dos bens

intermediários, e os produtos que mais

impactaram essa categoria foram óleo diesel,

óleos brutos de petróleo, adubos ou fertilizantes,

açúcar VHP (very high polarization) e lingotes,

blocos, tarugos ou placas de aços.

30 Veja mais sobre o Estudo Especial nº 111/2021 – Repasse de custos na indústria de transformação e do produtor para o consumidor em
https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE111_repasse_custos_industria_transformacao_produtor.pdf
31 As Grandes Categorias Econômicas foram elaboradas pelo IBGE com base na classificação da ONU para agregar os produtos

industriais de forma a refletir a finalidade de uso de acordo com a Classificação do Sistema de Contas Nacionais (SCN): bens de capital

(são intensivos em capital utilizados no processo produtivo de outros bens, exemplo: máquinas, equipamentos, motores e veículos),

bens intermediários (o seu consumo ocorre durante a fabricação dos bens de consumo, exemplos: gás natural, petróleo, fios e linhas,

papéis, tintas, borracha e cimento) e bens de consumo (cujo o destino final é o consumo, como eletrodomésticos, alimentos, roupas e

medicamentos).
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Ainda na análise do indicador em 12 meses, as

principais influências na alta dos preços dos bens

de consumo duráveis (15,79%) foram observadas

nos preços dos automóveis32, refrigeradores ou

congeladores (freezers) e armários de madeira

para uso residencial. Nos bens de consumo

semiduráveis e não duráveis (21,17%), as

elevações dos preços da gasolina automotiva ou

para outros usos, do álcool etílico não

desnaturado, carnes de bovinos frescas ou

refrigeradas e carnes e miudezas de aves

congeladas estão entre as maiores influências. Os

caminhões, as máquinas para colheita e silos

metálicos para cereais também configuram como

os produtos que mais explicam a alta de 17,48%

dos bens de capital nos últimos 12 meses.

Por fim, se os preços da indústria extrativa

continuarem registrando queda conforme

observado nestes dois últimos meses (-16,48%

em setembro e -2,18% em outubro), puxada pelo

recuo do minério de ferro, a inflação do setor

industrial em 12 meses poderá manter a

tendência de descompressão, observada desde

junho de 2021, quando registrou alta de 36,78%.

Outro fator que pode contribuir para esse

processo de redução da inflação do setor é o

início da estação chuvosa, que pode propiciar

uma diminuição do uso mais intensivo das

termoelétricas, além da superação dos gargalos

logísticos e da acomodação dos preços das

commodities.

32 Veja mais em https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/14/dolar-e-desorganizacao-na-cadeia-produtiva-fazem-precos-de-

carros-disparar.ghtml

Tabela 4 – Variações (%) do Índice de Preços ao Produtor por atividade industrial e grandes categorias 

econômicas

Fonte: IPP - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes.
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Indicadores IPP
Variação (%)

Out. 2021/

Set. 2021

Out. 2021/

Out. 2020

Acumulado no 

ano

Indústria Geral 2,16 28,83 26,57

Indústrias Extrativas -2,18 33,48 37,66

Indústrias de Transformação 2,45 28,54 25,93

Grandes Categorias Econômicas

Indústria Geral 2,16 28,83 26,57

Bens de Capital 1,72 16,28 17,48

Bens Intermediários 2,94 36,21 33,54

Bens de Consumo 0,94 20,27 17,89

Duráveis 0,93 15,79 13,84

Semiduráveis e não Duráveis 0,94 21,17 18,7

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/14/dolar-e-desorganizacao-na-cadeia-produtiva-fazem-precos-de-carros-disparar.ghtml


Os desafios que as indústrias tanto nacionais

quanto capixabas têm enfrentado nos últimos

meses poderão refletir também no mercado de

trabalho. No entanto, apesar dessas

adversidades, no acumulado deste ano, o setor

tem registrado criação líquida de vagas celetistas

(admissões acima dos desligamentos).

De acordo com os dados do Novo Caged,

divulgados pela Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho, de janeiro a outubro, o

Espírito Santo registrou a criação de +47,5 mil

postos de trabalho formais. Os serviços (+20,9

mil vagas celetistas) e o comércio (+10,8 mil

vagas) foram os setores que mais criaram vagas

no período.

Com um crescimento acumulado de 9,6% na

produção industrial até outubro, o setor

industrial criou 9,5 mil novas vagas de trabalho

formal no Espírito Santo, resultante da diferença

entre as 64,6 mil admissões e os 55,1 mil

desligamentos. Com esse resultado, a indústria

passou a ser o terceiro setor a gerar mais postos

de trabalho no estado. Até o mês de setembro,

era o segundo.

Assim como na produção, é a indústria de

transformação que tem alavancado a criação

de vagas no setor industrial. Quase todas as

atividades apresentaram saldo positivo no

acumulado deste ano. O destaque ficou com a

Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos, que gerou +2,8 mil postos formais até

outubro, e respondeu por quase 30,0% dos

empregos industriais criados neste ano.

A Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos continua sendo beneficiada pela

expansão das vendas externas de rochas

ornamentais. Além disso, a atividade tem sido

impulsionada pelo crescimento do setor da

construção, que até outubro deste ano gerou

+4,9 mil postos de trabalho no estado.

4. Mercado de Trabalho da Indústria

Até outubro de 2021, o número de novos postos criados no

mercado de trabalho da indústria geral33 do Espírito Santo

aumentou 9,6% em relação a mesmo período de 2020

18

33 A metodologia do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) considera 4 seções dentro da indústria geral: a
Indústria Extrativa, Indústria de Transformação, a Eletricidade e Gás e também Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e
Descontaminação.



Gráfico 6 - Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo, por atividade da indústria de transformação –

Acumulado de janeiro a outubro de 2021*

(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até outubro de 2021) fora do prazo para a Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho.

Fonte: ME / Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes

Em seguida, se destacaram as atividades

industriais de Manutenção, reparação e

instalação de máquinas e equipamentos (+1,8 mil

vagas celetistas) e Confecção de artigos do

vestuário e acessórios (+1,1 mil vagas celetistas).

Também contribuíram positivamente para o

saldo da indústria geral, as atividades ligadas à

indústria extrativa (+447 vagas celetistas) e

eletricidade e gás (+179 vagas celetistas). Por

outro lado, a atividade industrial de água, esgoto,

atividade de gestão e resíduos e

descontaminação fechou 347 vagas no

acumulado do ano.
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Até outubro, o Espírito Santo acumulou um

estoque de 775,2 mil empregos formais. Na

comparação com dezembro de 2020 (727,6 mil),

houve um crescimento de 6,5% no total de

vínculos celetistas no estado. Desse total, a

indústria respondeu por 142,0 mil postos formais,

correspondendo a um aumento de 7,2% em

relação ao estoque acumulado até dezembro do

ano passado (132,5 mil).

Embora o resultado acumulado no ano seja

positivo para a indústria, com o registro de

abertura de vagas, a taxa de criação de novas

vagas na indústria mostrou uma desaceleração

em outubro. Ou seja, mesmo que o estoque de

empregos industriais esteja crescendo, nesse mês

ele cresceu à uma taxa menor do que a do mês

anterior (7,7%).



Como visto até aqui, os fatores conjunturais

externos e internos estão impactando

negativamente o setor industrial nacional e

capixaba, ao aumentar os custos de produção e

reduzir a demanda potencial. A fim de amenizar

os efeitos sobre o mercado de trabalho, o

Congresso Nacional tem lançado mão de

medidas que favorecem empresas e setores

industriais que são intensivos em mão de obra,

como é o caso das indústrias de transformação e

o setor da construção do Espírito Santo.

Após o fim do Benefício Emergencial de

Manutenção do Emprego e Renda (BEm) de

202134, a Câmara dos Deputados (no dia 17/11) e

o Senado (no dia 09/12) aprovaram a

manutenção da desoneração sobre a folha de

pagamento de 17 setores nacionais35. A medida,

que impacta os empresários capixabas e visa

estender o benefício até o final de 2023, também

tem o intuito de ser o atual programa de

preservação de postos de trabalho do governo

federal.

20

Gráfico 7 - Variação acumulada no ano dos estoques de empregos formais – (%) em relação a dezembro 

de 2020

Fonte: MT/Novo Caged. Elaboração: Ideies/Findes
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34 O BEm foi um programa do governo federal, instituído por meio da Medida Provisória nº 1.045 de 27 de abril de 2021, que

previa a redução de salários ou a suspensão dos contratos de trabalho por até 120 dias. Os acordos eram firmados individualmente

entre funcionários e empregadores. Como contrapartida, o governo pagava mensalmente ao trabalhador o Benefício Emergencial

proporcional. O programa durou até o dia 25 de agosto de 2021.

35 A medida de desoneração da folha de pagamentos era válida apenas até o dia 31/12/21. Por isso, o Congresso Nacional aprovou,

no dia 09/12/21, a continuidade do benefício até 31/12/23. O texto seguiu para sanção presidencial. O programa permite que 17

setores econômicos possam realizar a contribuição patronal através da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),

que seria um percentual entre 1,0% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa, dependendo do setor. Para mais detalhes:

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/senado-prorroga-por-dois-anos-desoneracao-da-folha-de-pagamento.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/senado-prorroga-por-dois-anos-desoneracao-da-folha-de-pagamento.shtml


O monitoramento do Índice de Confiança do

Empresário Industrial (ICEI) tem como objetivo

acompanhar a percepção e a avaliação que os

industriais capixabas fazem sobre as condições

atuais de negócio e as expectativas para os

próximos seis meses.

No último levantamento do ano a respeito

deste índice, os resultados indicam

permanência da confiança dos empresários

tanto a nível nacional, quanto a nível estadual,

pois em ambos os casos os indicadores de

dezembro situaram-se acima da linha de 50

pontos.

No entanto, o ICEI do Espírito Santo ao registrar

55,4 pontos em dezembro apresentou um recuo

de 0,8 ponto percentual quando comparado com

o dado de novembro (56,2 pontos) e somou duas

quedas mensais consecutivas. Esta queda do

resultado de dezembro do ICEI-ES foi motivada

pelos dois indicadores que compõem o índice:

redução de 1,2 ponto percentual no Índice de

Expectativas e leve recuo de 0,1 ponto percentual

nas Condições Atuais.

Para o Brasil, o ICEI subiu de 56,0 em novembro

para 56,7 pontos em dezembro, interrompendo a

sequência de quedas observadas no período de

setembro a novembro deste ano.

Gráfico 8 - Índice de Confiança do Empresário Industrial – Brasil e Espírito Santo

Fonte: CNI e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes.
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5. Índice de Confiança do Empresário 
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No final de novembro, o Ministério da

Economia divulgou os dados da Relação Anual

de Informações Sociais (Rais) de 2020. De

acordo com as informações, o Espírito Santo

possuía 83.060 estabelecimentos que

empregavam formalmente 891.778 pessoas.

Essas quantidades foram, respectivamente,

-1,4% e -0,7% menores que as registradas em

2019.

Na indústria36 do estado estavam

concentrados 11.690 estabelecimentos

(14,1% do total da economia capixaba) e

180.446 empregos formais (20,2% do

total). Frente a 2019, o número de

estabelecimento industriais permaneceu

praticamente no mesmo patamar ao registrar

leve recuo (-0,06%) na quantidade de

empresas, enquanto houve uma expansão de

6,1% nos vínculos formais.

Entre os setores industriais, as maiores

quantidades de empregos formais e

estabelecimentos em 2020 estavam alocados

na indústria de transformação (111.047

vínculos e 6.706 empresas), na construção

(47.278 vínculos e 4.136 empresas) e na

indústria extrativa (11.368 vínculos e 497

empresas).

Por fim, a remuneração média da indústria

total capixaba foi de R$ 2.590,6 em 2020,

acima do valor médio pago no total do

Espírito Santo (R$ 2.547,4). A indústria

extrativa (R$ 7.428,3) e a atividade de

eletricidade e gás (R$ 6.557,3) registram as

maiores médias salariais no estado.

O que os dados de 2020 revelam para a

indústria capixaba é que, apesar de se tratar

do primeiro ano de pandemia, o setor se

manteve estável quanto ao número de

estabelecimentos no estado e registrou

avanço no número de trabalhadores formais,

se comparados aos dados de 2019.

BOX 1 - Estoque de Empregos e Empresas em 2020
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36 Por indústria consideram-se as seguintes Classificações de Atividades Econômicas por seções: B – Indústrias Extrativas, C –

Indústrias de transformação, D – Eletricidade e Gás, F - Água, Esgoto, Atividades de gestão e resíduos e descontaminação e G -

Construção



No dia 14 de dezembro, a Findes, com

coordenação do Ideies, divulgou os resultados

da estimativa do PIB do Espírito Santo

referentes ao 3º trimestre do ano, mensurados

por meio do Indicador de Atividade

Econômica do Espírito Santo, o IAE-Findes37.

Motivada pela recuperação das atividades

locais e pela retomada das demandas nos

mercados globais, sobretudo quando

comparadas com o 3º trimestre do ano

passado, a indústria capixaba registrou

variações positivas em todas as bases de

comparações, com desempenhos acima dos

registrados pela indústria brasileira.

Em relação ao 2º trimestre do ano, a

economia capixaba avançou 2,6% na série

com o ajuste sazonal, sendo que a atividade

industrial do estado cresceu 0,8%,

impulsionada pelos resultados positivos dos

setores da construção (2,3%) e de energia e

saneamento (0,3%), ao passo que a indústria

de transformação registrou leve recuo de

-0,4% e a indústria extrativa contraiu -1,9%.

Nesta análise marginal, a indústria brasileira

registrou um crescimento nulo (0,0%), que só

não atingiu patamares negativos em função

do crescimento de 3,9% do setor da

construção.

Na comparação com o 3º trimestre de 2020,

período de início de retomada da economia

após o arrefecimento da 1ª onda da

pandemia, a indústria capixaba registrou

avanço de 9,4%. Este resultado foi influenciado

pelo expressivo aumento de 48,0% no setor da

construção e pelos crescimentos da indústria

de transformação (15,6%) e de energia e

saneamento (6,4%). Somente a indústria

extrativa, ao recuar -14,7%, registrou resultado

negativo nesta base comparativa.

BOX 2 – Atividade industrial capixaba cresce 0,8 % no 3º 

trimestre de 2021, segundo os resultados do IAE-Findes
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Gráfico 9 - Taxa de variação trimestral do PIB/IAE-Findes* da Indústria do ES (%)

*Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes. Fonte: SCR –IBGE e Ideies. Elaboração Findes/Ideies.
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37 Veja a publicação em: https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/atividade-economica-do-espirito-santo-cresce-2-6-no-

3-trimestre-de-2021



A construção é um dos setores mais

relevantes para a economia capixaba por ser

um dos principais indutores de desen-

volvimento e geração de emprego e renda.

Toda a cadeia produtiva do setor38 engloba,

no Espírito Santo, quase 11 mil

estabelecimentos formais, cria mais de 114 mil

postos de trabalho com carteira assinada e

movimenta uma massa salarial de R$ 265

milhões por mês.

Após passar por uma sequência de crises

(2014 a 2018 e 2020), a indústria da

construção tem sido uma das protagonistas

para o resultado do PIB trimestral, tanto para

o Brasil quando para o Espírito Santo. Na

passagem do 2º para o 3º trimestre, o

aumento de 3,9% no PIB da construção do

Brasil foi responsável por manter a indústria

com crescimento nulo (0,0%) no país, uma vez

que os demais setores industriais do país

reduziram no período. No Espírito Santo, a

construção avançou 2,3% na análise marginal

e foi a principal responsável pelo crescimento

de 0,8% da indústria capixaba, de acordo com

os dados do IAE/Findes.

No acumulado dos três primeiros trimestre de

2021, o PIB da construção avançou 45,25% no

Espírito Santo e 8,8% no Brasil. No acumulado

dos três primeiros trimestre de 2021, o PIB da

construção avançou 45,25% no Espírito Santo

e 8,8% no Brasil. Esse resultado foi decorrente

do bom desempenho do mercado imobiliário,

puxado pela alta demanda por compra de

imóveis, da expansão do crédito imobiliário,

da retomada do investimento em obras de

infraestrutura e da melhora na auto-

construção. Entretanto, essa trajetória de

recuperação também esbarra nos desafios

causados pela elevação dos preços dos

insumos, expansão do custo do m³, aumento

dos juros e queda na renda real das famílias

em função da elevação da inflação ao

consumidor.

Mesmo com os desafios apontados, a recente

retomada da indústria da construção vem se

mostrando fundamental para impulsionar o

crescimento econômico do Espírito Santo e do

país, propiciando aumento do emprego, da

renda e de novos investimentos.

Dessa formar, planejar os próximos passos do

setor se tornou crucial para desempenho

futuro da economia capixaba. Por isso, a

Findes, por meio do Ideies e da Câmara de

Construção Civil da Findes, lançou a Rota

Estratégica para o Futuro da Indústria do

Espírito Santo - Construção 203539.

BOX 3 – Planejamento Estratégico do Setor da Construção
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38 A cadeia produtiva da construção, considerada na Rota Estratégica da Construção 2035, inclui: a indústria extrativa, no

âmbito da extração de minerais metálicos e não metálicos, o processo de beneficiamento que resulta nos materiais (tais como

estruturas de madeira, argila, tintas e vernizes, tubos e conexões, cobre, alumínio e aço), o setor de comércio e de serviços

(arquitetura, engenharia, intermediação financeira), a construção em si (autoconstrução, incorporadoras, construtora de edifício

e de obras pesadas) e a comercialização das obras.
39 Veja o documento completo da Rota Estratégica da Construção 2035 em: https://portaldaindustria-

es.com.br/system/repositories/files/000/001/075/original/rota_constru%C3%A7%C3%A3o.pdf?1638986607



A Rota Estratégica da Construção é uma

agenda de planejamento estratégico de longo

prazo para desenvolver o setor no Espírito

Santo. Durante o processo de elaboração do

documento, 105 especialistas da área traçaram

os caminhos que o setor da construção

percorrerá para ser referência em inovação,

sustentabilidade e produtividade, com

integração das partes interessadas e

promoção da qualidade de vida até 2035.

Esse planejamento estratégico identificou 5

fatores críticos, 62 principais barreiras que

devem ser enfrentadas pelo setor, mapeou 25

tendências e tecnologias-chave e elaborou

245 ações de curto, médio e longo prazo

voltadas ao desenvolvimento da construção

no estado e que foram sistematizadas em um

roadmap (mapa do caminho)40.

Com a finalização e o lançamento do

documento, que ocorreu no dia 08 de

dezembro de 2021, a próxima fase da Rota

Estratégica da Construção consiste na

governança conjunta desse projeto. Assim

como as demais Rotas já lançadas, será

constituído um Grupo de Trabalho com a

finalidade de articulação, execução e

monitoramento das ações do planejamento

estratégico.
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40 Veja o roadmap da Rota Estratégica da Construção 2035 em: https://portaldaindustria-
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O expressivo avanço de 9,6% da produção

industrial do Espírito Santo no acumulado do ano

até outubro frente ao mesmo período de 2020,

ocorre em cima de uma base de comparação

bastante deprimida, que foi o 1º ano de

pandemia. Contudo, este efeito comparativo não

é a única explicação para o crescimento da

indústria capixaba.

O bom desempenho do setor também pode ser

observado por meio dos dados do comércio

exterior e do mercado de trabalho. Neste período

do acumulado do ano, o valor das exportações

da indústria capixaba registrou um aumento de

102,2% em relação ao mesmo período do ano

passado, enquanto que, em termos de

quantidade, este aumento foi de 17,4%. No

mercado de trabalho, a indústria acumula um

saldo de 142 mil postos formais de trabalho até

outubro, o que representa um aumento de 7,2%

em relação ao estoque do ano passado

considerando até dezembro.

Como pode ser verificado pelas informações das

exportações, as transações comerciais interna-

cionais foram um dos fatores que impulsionaram

a indústria capixaba em 2021. A retomada das

atividades econômicas pelo mundo, sobretudo

nos parceiros comerciais do Espírito Santo como

os Estados Unidos, a China e a Argentina, levou

ao aumento de demanda por commodities

industriais, as quais compõem grande parte da

pauta exportadora do estado. Neste sentido, a

recuperação econômica global em 2021, diante

dos efeitos contracionistas de 2020, e a

valorização do preços internacional dessas

commodities foram benéficas para os resultados

do desempenho da indústria capixaba divulgados

até o momento.

Mesmo com esta perspectiva otimista, vale

ressaltar que o setor também enfrentou desafios

ao longo deste ano, justamente relacionados

com esta recuperação mundial, que gerou um

certo descompasso das cadeias e das operações

logísticas, sem contar com o aumento dos preços

(internos e externos) dos insumos de produção e

os demais fatores de risco.

Para 2022, como apresentado na Carta de

Abertura desta edição, o cenário é de incertezas,

que perpassam pela evolução da pandemia, pela

condução a política monetária doméstica e pelo

cenário político nacional, mas com expectativas

prósperas de que pode ocorrer certa

normalização dessas cadeias e operações

logísticas, que beneficiarão as atividades

industriais, sobretudo no 2º semestre de 2022.

Neste sentido, acompanhar o contexto global em

2022 continuará sendo tarefa para

compreendermos o desempenho futuro da

indústria capixaba.
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