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• Na segunda-feira (06), o Ministério do Trabalho e

Previdência divulgou as informações do Novo Caged

referentes à movimentação do mercado de trabalho

formal no mês de abril de 2022. No mês, o mercado de

trabalho formal capixaba criou 4.999 postos com carteira

assinada1. Esse saldo foi fruto de 38.642 admissões e

33.643 desligamentos. Entre janeiro e abril de 2022, o

estado acumulou 17.497 novas vagas. Quatro dos cinco

grandes setores da atividade econômica capixaba criaram

vagas nos primeiros quatro meses do ano. O resultado

negativo foi observado no comércio, que fechou 1.590

vagas no período. O Brasil registrou abertura de 196.966

empregos formais em abril e ampliou o saldo positivo do

ano para 770.593 vagas criadas.

• Na quarta-feira (08), a Fundação Getúlio Vargas (FGV)

divulgou o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna

(IGP-DI) de maio. O IGP-DI registrou alta de 0,69% em

maio, após elevação de 0,41% no mês anterior. Essa

aceleração, segundo a FGV, foi puxada pelo aumento de

preços das grandes commodities agrícolas e combustíveis.

A inflação ao produtor amplo teve alta de 0,55% em maio,

com destaque para diesel (3,65%), soja (2,07%) e cana-de

açúcar (3,65%). A inflação no varejo (IPC-DI) foi de 0,50%.

O INCC-DI acelerou em maio para 2,28%, frente a 0,95%

no mês anterior. Com os resultados, o IGP-DI acumulou

alta de 7,17% no ano e de 10,56% nos últimos 12 meses

encerrados em maio.

• Na quinta-feira (09), o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatísticas (IBGE) apresentou os resultados do Índice

Nacional de Preços aos Consumidor Amplo (IPCA). A

inflação no país ficou em 0,47% maio, após desacelerar

em relação a abril (1,06%). O resultado de maio foi

explicado pelas altas em Transportes (1,34%) e Saúde e

cuidados pessoais (1,01%). As passagens aéreas tiveram

um aumento de 18,33% e já haviam subido em abril

(9,48%). Os produtos farmacêuticos, que fazem parte do

grupo Saúde e cuidados pessoais, tiveram alta de 2,51%.

Nos últimos 12 meses, o IPCA do país atingiu 11,73%,

abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses

imediatamente anteriores. Já na Grande Vitória, houve

queda nos preços na passagem de abril (0,83%) para maio

(-0,08%), sendo a única região pesquisada pelo IBGE que

teve variação negativa em maio e explicada pelas quedas

nos preços da energia elétrica (-10,48%). Em 12 meses, o

IPCA da Grande Vitória teve alta de 11,53%.

Variação (%) IGP-DI, Brasil – maio de 2022

Fonte: FGV/IGP-DI | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria.
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Indicadores No mês No ano
Acumulado em 12 

meses

IGP-DI 0,69 7,17 10,56

IPA-DI 0,55 8,28 10,50

IPC-DI 0,50 3,75 10,28

INCC-DI 2,28 5,28 11,59
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• Também na quinta-feira (09), o IBGE divulgou a Pesquisa

Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) Regional

referente ao mês de abril. A produção industrial do

Espírito Santo2 Acumulou alta de 3,8% nos últimos 12

meses. O resultado ficou acima da média nacional (-0,3%)

e foi puxado pelo melhor desempenho das atividades da

indústria de transformação (9,4%), uma vez que a

produção das extrativas recuou (-6,5%). No período,

destaca-se o avanço de 21,7% da metalurgia, seguida pelo

aumento de 8,2% na produção de alimentos.

• Nesta sexta-feira (10), foram conhecidos os resultados da

Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) referente ao mês de

abril. O volume de vendas no comércio varejista no país

cresceu 0,9% em relação a mês anterior. No Espírito Santo,

as vendas no varejo teve alta de 0,3% na passagem de

março para abril. Já o comércio varejista ampliado, que

inclui, além do varejo, as atividades Veículos, motos,

partes e peças e de Material de construção, teve um

crescimento de 0,7% ao passo que no estado registrou

uma queda de -5,3% em abril de 2022 frente ao mês

imediatamente anterior, na série livre de influências

sazonais.

• Também nesta sexta-feira (10), a Federação das Indústrias

do Espírito Santo (Findes) divulgou o Indicador de

Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE-Findes)

referente ao 1º trimestre de 2022. A atividade econômica

do Espírito Santo3, medida pelo IAE-Findes, registrou

crescimento de 4,4% em relação ao desempenho do

mesmo período de 2021. Este crescimento foi influenciado

pelos avanços em todos os setores capixabas: o de

serviços (6,6%), a agropecuária (3,7%) e a indústria (0,5%).

O desempenho positivo do setor industrial é explicado

pelo perfil disseminado de alta em 3 dos 4 segmentos de

atividades do setor. A indústria de transformação cresceu

6,1%, a de energia e saneamento, 5,1%, e a da construção,

3,5%. O setor de serviços capixaba (6,6%) foi o destaque

neste 1º trimestre de 2022 com o aumento das atividades

presenciais (sobretudo de serviços destinados às famílias)

e dos transportes (de cargas, via exportação e Correios, e

de pessoas, em especial as viagens aéreas). Para a

agropecuária, o resultado também foi positivo, como o

setor crescendo 3,7%, impulsionado pela agricultura

(4,2%), com a maior produção de café, banana, pimenta-

do-reino, tomate, entre outras lavouras. Para o Brasil, a

atividade econômica cresceu 1,7% nesta análise interanual,

motivada pelo avanço de 3,7% no setor de serviços, ao

passo que a indústria e a agropecuária recuaram 1,5% e

8,0%, respectivamente.

Variação (%) em 12 meses da produção industrial – Brasil 

e Espírito Santo

Variação do IAE-Findes – 1º trimestre de 2022
Base: mesmo trimestre do ano anterior

Fonte: SCR (IBGE) e Observatório da Indústria.

Elaboração: Findes/Observatório da Indústria. 

3,7

0,5

6,6

4,4

-8,0

-1,5

3,7
1,7

Agropecuária Indústria Serviços IAE-Findes/PIB

Espírito Santo Brasil

7,0 7,2
6,5

5,7
5,0

3,9
3,1

2,8
1,8

-0,3

1,7

3,4

4,6
5,2 5,3

4,7
5,4

6,4 6,4

3,8

Brasil Espírito Santo

Fonte: PIM-PF Regional (IBGE) | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria.

Localidades
Abr. 2022/ 

Mar. 2021*

Abr. 2022/ 

Abr. 2021

Acumulado 

no ano

Acumulado 

em 12 meses

Comércio varejista

Brasil 0,9 4,5 2,3 0,8

Espírito Santo 0,3 14,9 10,5 7,2

Comércio varejista ampliado

Brasil 0,7 1,5 1,4 2,2

Espírito Santo -5,3 3,5 4,8 8,8

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

Espírito Santo

Fonte: PMC (IBGE) | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria.
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• Ainda nesta sexta, a Confederação Nacional da Indústria

(CNI) divulgou o Índice de Confiança do Empresário

Industrial (ICEI) do Brasil referente ao mês de junho. O

ICEI-BR avançou 1,3 ponto e chegou a 57,8 pontos. O

resultado demostra que a indústria segue confiante, visto

que o índice permanece acima da linha divisória dos 50

pontos, que separa confiança de falta de confiança. O

destaque de junho foi a transição de uma percepção

negativa para uma percepção positiva do setor industrial

em relação às condições atuais em comparação com os

últimos seis meses. O Índice de Expectativas (61,0 pontos)

de junho mostra avanço do otimismo na indústria para os

próximos seis meses.

• Nessa semana, a OCDE (Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico) divulgou o Quadro

Econômico Mundial de junho de 2022. De acordo com a

instituição, a perspectiva de crescimento mundial em 2022

passou de 4,4% (feita em dezembro de 2021), para 3%. O

relatório semestral da organização aponta a guerra entre

Rússia e Ucrânia como um dos principais vetores de piora

do desempenho da atividade econômica e de aumento da

inflação mundial. Dessa forma, o documento cita a

inflação, na esteira de um maior aperto monetário, como a

principal causa de desaceleração neste ano,

comprometendo, principalmente, os países emergentes e

de renda baixa. No caso do Brasil, a instituição cita que o

aumento dos preços será agravado pelas incertezas

políticas do ano eleitoral. Por essas razões, revisou a

perspectiva de crescimento do país de 1,4% para 0,6% em

2022.

Perspectivas Econômicas da OCDE – Junho de 2022

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

Regiões selecionadas

Crescimento real do 

PIB (%)

Inflação do 

consumidor (%)

2022 2023 2022 2023

Mundo 3,0 2,8 - -

G20 2,9 2,8 7,6 6,3

Zona do Euro 2,6 1,6 7,0 4,6

Índia 6,9 6,2 6,7 6,5

China 4,4 4,9 2,0 3,0

Turquia 3,7 3,0 72,0 38,9

Reino Unido 3,6 0,0 8,8 7,4

Argentina 3,6 1,9 60,1 50,6

EUA 2,5 1,2 7,0 3,5

México 1,9 2,1 6,9 4,4

Japão 1,7 1,8 1,9 1,9

Brasil 0,6 1,2 9,7 5,3

Rússia -10,0 -4,1 16,2 13,3
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Fonte: CNI | Elaboração: Findes/Observatório da Indústria.

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do 

Brasil – Junho de 2022

1 Veja sobre os resultados do Novo Caged para o Espírito Santo em

https://bit.ly/393XqH3.
2 Veja mais sobre a Nota Conjuntural da PIM-PF do Espírito Santo em

https://bit.ly/3xi1Amw.
3 Veja mais sobre os resultados do IAE-Findes para o 1º trimestre de

2022 em
4 Acesse a publicação da OCDE em https://www.oecd.org/economic-

outlook/.
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