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A queda da atividade industrial capixaba no

primeiro semestre de 2022 foi puxada pela

indústria extrativa, que registrou contração de

-12,6% frente ao mesmo período do ano

passado. Conforme sinalizado pelo IBGE, as duas

principais atividades do setor extrativo no estado,

a de petróleo e gás natural e a pelotização do

minério de ferro, recuaram no período.

De acordo com os dados na Agência Nacional de

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as

produções de petróleo e gás natural no estado

contraíram -30,1% e -31,95, respectivamente, no

semestre.

Por sua vez, apesar da indicação negativa pela

pesquisa do IBGE – que pode captar as atividades

de outras empresas, a pelotização de minério de

ferro pela Vale S.A. no Espírito Santo cresceu

2,7% nos seis primeiros meses do ano. De acordo

com o relatório trimestral da empresa, a

produção de pelotas no estado totalizou cerca

de 7,8 milhões de toneladas no semestre, ante

7,6 milhões de toneladas no primeiro semestre

de 2021.

Nesta mesma base de comparação, a indústria

de transformação capixaba avançou 4,4%,

com crescimentos em 3 das 4 atividades

pesquisadas pelo IBGE.

Os avanços foram registrados na fabricação de

produtos alimentícios (12,1%), na fabricação de

celulose, papel e produtos de papel (10,9%) e na

metalurgia (3,3%). A exceção foi o desempenho

negativo da fabricação de produtos de minerais

não metálicos (-7,8%).

Produção industrial do ES recua -1,2% no

primeiro semestre de 2022

Tabela 1 – Produção Física Industrial (PIM-PF)
Variação (%) - Junho de 2022

(*) Com ajuste sazonal. Fonte: PIM-PF/IBGE.

Período ES Brasil

Junho 2022/ maio 2022* -2,3 -0,4

Junho 2022 / Junho 2021 -2,2 -0,5

Acumulado em 2022 -1,2 -2,2

Acumulado nos últimos 12   

meses
-0,6 -2,8
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Além da análise no semestre, o resultado da

Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física

(PIM-PF) de junho registrou comportamento

negativo do setor industrial, tanto para a nível

estadual quanto nacional, em todas as bases

comparativas (Tabela 1).

Na comparação contra junho de 2021, a

indústria capixaba recuou -2,2%, pressionada

pela queda de -21,2% da indústria extrativa, que

contrapôs o avanço de 7,3% da indústria de

transformação.

Entre as 4 atividades da indústria de

transformação pesquisadas, 2 apresentaram

desempenho positivo e 2 recuaram nesta análise

interanual. Um dos destaques positivos foi o

avanço de 63,1% na fabricação de celulose, papel

e produtos de papel.

De acordo com o relatório trimestral da Suzano,

o segundo trimestre de 2022 continuou a

registrar demanda positiva pelos produtos do

setor de papel e celulose, apesar dos desafios de

logísticas e outros fatores não programados.
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Apesar do resultado negativo da indústria

capixaba no acumulado do primeiro semestre,

vale ressaltar que a queda do setor industrial no

estado foi menos intensa do que a média

brasileira. Ou seja, a nível nacional, a indústria

recuou -2,2%, com perfil disseminado de queda

entre os estados pesquisados. Das 14 localidades

apuradas pelo IBGE, 8 apresentaram recuo na

indústria no semestre (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Variação (%) da produção física industrial – Regiões pesquisadas

Base de comparação: acumulado no primeiro semestre de 2022

Fonte: PIM-PF/IBGE.
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Outro fator que explica o desempenho positivo

do setor de papel e celulose no estado é a

ausência de paradas para a manutenção, que

estão previstas para ocorrerem em 2 das 3

fábricas da empresa no estado, ao final do 3º

trimestre e no 4º trimestre desse ano. Vale

ressaltar que, neste mesmo relatório trimestral, a

Suzano apresentou o interesse em realizar

investimentos no Espírito Santo para a

construção de uma fábrica de papel Tissue e

conversão em papel higiênico e papel toalha.

Na passagem de maio para junho, a produção

física da indústria do Espírito Santo contraiu

-2,3%, na série com o ajuste sazonal. Tanto a

indústria extrativa, quanto a indústria de

transformação do estado recuaram no mês. A

nível nacional, a indústria apresentou leve queda

de -0,4%, também descontados os efeitos

sazonais.

Os dados da PIM-PF de junho, embora negativos

para a indústria geral, apresentaram destaques

positivos a nível setorial, tais como os ramos de

alimentícios e papel e celulose. Se por um lado o

setor industrial enfrenta desafios persistentes,

como o aumento de custos dos insumos

produtivos, por outro, a melhora no quadro do

mercado de trabalho de trabalho e as medidas

de estímulo fiscal adotadas neste ano eleitoral

podem favorecer a indústria no segundo

semestre do ano.

Gráfico 2 – Produção Física Industrial - Espírito Santo

Variação (%) - Junho de 2022

(*) Com ajuste sazonal. Fonte: PIM-PF/IBGE.

A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF Regional) referente a maio foi divulgada nessa terça-feira, 09 de agosto de

2022, pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE). Para o Espírito Santo é feito o levantamento de 30 produtos, o que

gera uma cobertura de 79% da indústria geral do estado, segundo a metodologia adotada pela pesquisa.
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