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• Na segunda-feira (30), a Fundação Getúlio Vargas (FGV)

publicou o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)

referente a maio. No mês, o indicador variou 0,52%, ante a

uma elevação de 1,41% em abril. No acumulado dos

últimos 12 meses encerrados em maio, o IGP-M alcançou

10,72%, patamar inferior ao mês de abril (14,66%). A

inflação ao produtor (IPA-M), variou 0,45% em maio e

acumulou alta de 10,82% em 12 meses. Para o consumidor

(IPC-M), o indicador variou 0,35% em maio, puxado pelo

grupo de educação, leitura e recreação, e registrou alta de

10,09% em 12 meses. O INCC, que mede o custo da

construção, acelerou 1,49% no mês, pressionado pelo

custo da mão de obra, e fechou em alta de 11,20% em 12

meses.

• Na terça-feira (31), o Banco Central do Brasil (BCB)

divulgou as estatísticas ficais do setor público consolidado

(SPC) de abril. As contas públicas do SPC fecharam o mês

com um superávit primário de R$ 38,9 bilhões e superou o

resultado do mesmo período do ano passado (R$ 24,3

bilhões). O resultado positivo foi decorrente da maior

poupança tanto do governo central (R$ 29,6 bilhões)

quanto dos governos regionais (R$ 10,3 bilhões), que

compensaram o déficit de R$ 1,0 bilhão das empresas

estatais. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, o

resultado primário do SPC acumulou superávit de R$

137,4 bilhões, correspondente a 1,52% do PIB. Todos os

entes apresentaram resultados positivos, com destaque

para os governos regionais (R$ 126,6 bilhões).

• Na quinta-feira (02), o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatísticas (IBGE) apresentou os resultados do Índice de

Preço ao Produtor (IPP). Na passagem de março para abril,

os preços de produtos industriais na “porta da fábrica”

tiveram variação de 1,94%. No mês anterior, a alta havia

sido de 3,12%. A queda de -11,54% nos preços dos bens

da indústria extrativa, puxada pelo óleo bruto de petróleo

e minério de ferro, foi fundamental para a desaceleração

do indicador. Na indústria de transformação os preços

subiram 2,81%, ante 2,66% em março. Nos últimos 12

meses, o IPP acumulou alta de 18,00% e ficou abaixo do

registrado no mês passado (18,29%).

• Ainda na quinta (02), o IBGE publicou o PIB do primeiro

trimestre. No período, a atividade econômica brasileira

cresceu 1,0% na comparação com o quarto trimestre do

ano passado.

Variação (%) IGP-M – Brasil, acumulado em 12 meses, maio de 

2022

Fonte: FGV/IGP-M. Elaboração: Findes/Observatório da indústria

Resultado primário do setor público consolidado – R$ bilhão, 

abril de 2022

Fonte: BCB | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria.

Variação (%) do índice de preços ao produtor, abril de 2022

Fonte: IBGE/IPP| Elaboração: Findes/Observatório da Indústria.

10,72 

0

10

20

30

40

50

60

n
o

v
/1

9

ja
n

/2
0

m
a
r/

2
0

m
a
i/

2
0

ju
l/

2
0

se
t/

2
0

n
o

v
/2

0

ja
n

/2
1

m
a
r/

2
1

m
a
i/

2
1

ju
l/

2
1

se
t/

2
1

n
o

v
/2

1

ja
n

/2
2

m
a
r/

2
2

m
a
i/

2
2

IGP-M IPA-M IPC-M INCC-M

38,9

29,6

10,3

-1,0

137,4

3,4

126,6

7,4

Setor Público Consolidado

   Governo Central

   Governos regionais

   Empresas estatais

Mês Acumulado em 12 meses

Variação (%) No mês
Acumulado 

no ano

Acumulado em 
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Indústria Geral 1,94 6,94 18,00

Indústrias Extrativas -11,54 16,19 -10,95

Indústrias de  Transformação 2,81 6,47 20,18
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• Com esse resultado, o PIB está 1,6% acima do patamar

pré-pandemia (4º tri. de 2019). O setor de serviços foi o

driver do crescimento da economia no primeiro trimestre.

Com o avanço da imunização contra a Covid-19, o retorno

das atividades presenciais beneficiou àquelas atividades

ligadas a prestação de serviços às famílias, como

alojamento e alimentação. A indústria apresentou

estabilidade no período (0,1%), com a atividade de

eletricidade, gás e saneamento (6,6%) registrando o maior

avanço, seguida pelas altas das indústria de transformação

(1,4%) e construção (0,8%). A única queda foi registrada na

indústria extrativa (-3,4%).

• Para o Espírito Santo, o Instituto Jones dos Santos Neves

(IJSN) divulgou hoje a estimativa do PIB do ES, que

avançou 1,7% na comparação com o trimestre anterior, na

série com ajuste sazonal. O IAE-Findes (Indicador de

Atividade Econômica da Findes), que calcula a estimativa

do PIB do estado por abertura setorial, será divulgado

pelo Observatório da Indústria na próxima semana.

• Na sexta-feira (03), o IBGE publicou os resultados de abril

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM) do

país. A indústria nacional apresentou variação de 0,1% na

produção na passagem de março para abril. Essa é a

terceira variação positiva consecutiva no indicador. No

mês, as altas foram disseminadas entre 16 das 26

atividades pesquisadas. Dessas, a fabricação de coque,

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis cresceu

4,6% e exerceu a maior influência positiva no resultado

mensal da PIM-PF.

• Ainda sobre a PIM-PF de abril, no acumulado do ano, a

produção física do setor industrial retraiu -3,4%,

impactada pelos gargalos nas cadeias globais, gerando

aumento de custos e falta de insumos. Um dos setores

mais expostos a essas condições adversas, a produção de

veículos automotores, reboques e carrocerias caiu -9,6%

no período e exerceu o maior impacto negativo sobre o

indicador. Os resultados regionais, incluindo os do Espírito

Santo, serão divulgados no dia 09 de junho.

• Também na sexta (03), a Confederação Nacional da

Indústria (CNI) divulgou os Indicadores Industriais de abril,

que refletiram o cenário desfavorável para o setor

industrial no período. Além das condições externas

adversas, fatores internos, como o aumento da inflação,

impactaram no faturamento e na massa salarial real, que

caíram, na ordem, -0,6% e -0,5%, na passagem de março

para abril.

Índice de volume trimestral com ajuste sazonal (base: 4º 

trimestre de 2019 = 100)

Fonte: IBGE/CNT | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria. 

Produção física industrial – Brasil, abril de 2022

Fonte: IBGE/PIM | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria. 

Indicadores industriais – Brasil, abril de 2022

(1) Deflator: IPA/OG-FGV; (2) Deflator: INPC/IGBE 

Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Observatório da Indústria
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Variação (%)

Faturamento real¹ -0,6 -5,8 -5,6

Horas trabalhadas na produção -2,2 -0,2 1,8

Emprego -0,5 1,6 2,6

Massa salarial real² -0,5 0,2 1,3

Rendimento médio real² 0,1 -1,2 -1,3

Variação (p.p.)

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI)
-0,1 0,0 -

Tipo de Indústria
Abr. 2022/

Mar. 2022*

Abr. 2022/

Abr. 2021

Acumulado 

no ano

Acumulado 

em 12 meses

Indústria geral 0,1 -0,5 -3,4 -0,3

Indústrias extrativas 0,4 -0,1 -1,3 0,8

Indústrias de 

transformação
0,1 -0,5 -3,7 -0,5


