
Apresentação

O Boletim Econômico Capixaba é uma publicação mensal do 

Instituto de Desenvolvimento Industrial e Educacional do 

Espírito Santo (Ideies), entidade do Sistema Federação das 

Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) e apresenta 

as principais análises e indicadores econômicos da indústria, 

bem como aqueles referentes a setores relacionados e que 

impactam o desempenho industrial. 

O Boletim está dividido em cinco seções.  

A primeira – Assunto em Destaque – traz análise de um 

tema relevante à indústria capixaba no mês. Nesta edição, 

discorre-se sobre o preço do gás natural. 

A segunda seção – Cenário Econômico – apresenta os 

últimos dados da atividade econômica, juros, inflação, 

desempenho geral dos setores econômicos e mercado de 

trabalho relativos ao Brasil e ao Espírito Santo. 

Na terceira seção – Desempenho Industrial – os últimos 

dados da indústria, como a produção física, a utilização da 

capacidade instalada, o faturamento e os índices de confian-

ça, bem como algumas informações sobre a atividade de 

comércio, são analisados de forma mais detalhada, princi-

palmente para o Estado. 

A quarta seção – Comércio Exterior – discorre sobre expor-

tação e importação no Espírito Santo; e a última apresenta 

os Comentários Finais.
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O objetivo do Boletim Econômico Capixaba é apresentar os 

últimos dados disponíveis de cada variável. Assim, para 

algumas, como PIB e taxa de desocupação, a última informa-

ção refere-se a junho de 2017. Para outras, como produção 

física, saldo de emprego, utilização da capacidade instalada e 

faturamento, o dado mais recente é de julho de 2017. Já para 

outras estatísticas, como as de comércio exterior, é possível 

apresentar informações mais recentes, de agosto de 2017.

Ótima leitura! 



1. Assunto em Destaque – Gás Natural

No próximo ano, o governo do Estado deverá firmar um novo 
contrato de concessão da distribuição do gás natural no 
Espírito Santo. Em 2016, por meio da Lei nº 10.493, o contrato 
de concessão do serviço de distribuição canalizado de gás 
com a BR Distribuidora, de 1993, foi cancelado, sendo 
estabelecido o prazo de 24 meses para a transição, prazo 
esse que se encerra em fevereiro de 2018. É esperada a 
realização de uma licitação com um novo modelo de conces-
são.

O modelo atual de concessão garante à BR Distribuidora 
uma remuneração com base em seus custos, acrescida de 
uma taxa interna de retorno de 15%, ou seja, é uma regulação 
por custos. Um bom exemplo de como há transferência de 
custos para o preço final foi verificado em 2016, quando na 
revisão tarifária o preço do gás natural subiu mais de 8%. Isto 
porque, como a Samarco está sem operar, todo o custo do 
gás que era consumido e pago por ela passou a recair sobre 
os outros consumidores.

Entre os consumidores do gás natural, as térmicas são 
responsáveis por 37% do volume total e a indústria por 56% 
e é este setor que possui, proporcionalmente, uma tarifa 
mais cara. No período de 2014 a 2017 a tarifa média do indus-
trial saiu de R$ 1,12 para R$1,45 por m3. É importante ressal-
tar que o Espírito Santo era reconhecido nacionalmente por 
ter uma tarifa de gás competitiva e, atualmente, a tarifa local 
está tirando a competitividade das indústrias intensivas 
neste insumo.  

Para o próximo ano, espera-se que a Agência de Regulação 
de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) apresente um 
modelo de concessão mais coerente com as novas regras de 
mercado, como, por exemplo, uma regulação por desempe-
nho, que se baseia na eficiência da empresa distribuidora do 
gás natural. 
   
O assunto gás natural está sendo debatido nacionalmente 
por meio do programa Gás para Crescer do Ministério de 
Minas e Energia (MME) que, entre outras medidas, está 
discutindo a regulação do transporte do produto. Atualmen-
te, a forma de cobrança é a tarifa do tipo postal, em que 
todas as transações ocorridas dentro da rede de transporte 
pagam a mesma precificação, independentemente do trajeto 
percorrido pelo gás. 

A  Agência Nacional de Petróleo (ANP) propõe a implanta-
ção, em 2018, da metodologia do cálculo tarifário com base 
no método de entrada e saída e o programa Gás para 
Crescer também traz essa mesma proposta. Com base nesta 
metodologia, o total a ser cobrado pelo transporte é a soma 
de duas parcelas distintas, uma referente à capacidade de 
entrada do produto no gasoduto e outra à capacidade de 
saída dele. As tarifas podem variar entre os pontos de 
recebimento e de entrega e devem ser estabelecidas de 
maneira que o total para cada percurso se aproxime ao 
máximo do seu custo associado de transporte. 

Assim, o ano de 2018 se mostra favorável para o cenário do 
gás natural no Espírito Santo. O estabelecimento de um 
novo modelo de concessão – e aqui cabe uma observação: a 
de que a Findes, por meio do Ideies, acompanhará o assunto 
de perto – e a implantação da nova metodologia de cobran-
ça do transporte tornarão o preço do gás natural mais 
acessível para as indústrias capixabas, melhorando sua 
competitividade.  

Evolução da tarifa média de gás natural para o industrial
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Nota: Tarifa com imposto calculada com base nas 
resoluções da ARSP para consumo médio de 1.500 mil m3

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

2

E aqui os industriais capixabas, bem como os outros consu-

midores do Espírito Santo, acabam subsidiando o preço do 

gás que chega nas outras localidades. Como o Estado é um 

grande produtor de gás natural, com jazidas próximas do 

consumo, o custo do transporte na formação do preço final 

do produto deveria ser menor para o Espírito Santo, o que 

não ocorre devido ao tipo da tarifa (postal). 



2.  Cenário Econômico

Os dados do segundo trimestre de 2017 mostram que a 
recessão econômica no Brasil parece ter chegado ao fim. 
Após doze trimestres de queda no indicador nacional de 
atividade econômica (Produto Interno Bruto – PIB), divulga-
do pelo IBGE, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior, foi verificado um crescimento de 0,30% nos meses 
de abril a junho de 2017 contra abril a junho de 2016. Em 
relação a janeiro a março de 2017, o crescimento foi de 
0,20%, segundo trimestre com taxa de crescimento positiva. 

O crescimento de 0,20% no segundo trimestre do ano, 
comparativamente ao trimestre imediatamente anterior, 
ainda que modesto – tendo em vista tantos períodos conse-
cutivos de queda –, foi resultado da influência positiva do 
comércio (1,9%), serviços (0,6%) e da indústria extrativa 
(0,4%). A indústria de transformação (0,1%) e a agropecuária 
(0,0%) se mantiveram estáveis, enquanto a construção civil 
(-2%) continua registrando quedas. 

No acumulado de 2017, a agropecuária, com crescimento de 
15%, tem sido responsável pela estabilidade do PIB. O setor 
secundário da economia, que reúne as atividades de indús-
tria e construção, ainda apresenta queda (-1,6%), mas em um 
patamar menos intenso do que o verificado no mesmo 
período de 2016 (-5,0%). 

No cenário capixaba, a atividade econômica cresceu 1,6% 
nos seis primeiros meses de 2017, comparada ao mesmo 
período de 2016. No trimestre encerrado em junho do ano 
corrente, comparado ao trimestre encerrado em março, o 
PIB capixaba aumentou em 1,4% mas, para essa base de 
comparação, a indústria impactou negativamente (-2,1%). De 
janeiro a julho a produção da indústria capixaba se elevou 
em 3,1%, comparada ao mesmo período de 2017, enquanto o 
volume de vendas no comércio caiu -6,2%, número que 
ainda traz o impacto dos dias de fevereiro em que o comércio 
ficou fechado devido à paralisação da polícia militar no 
Estado. 

A produção física da indústria brasileira, medida pela Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE, apresentou um 

crescimento de 0,8% nos sete primeiros meses do ano em 
relação ao mesmo período de 2016, puxada pelo desempe-
nho da indústria extrativa (5,2%). A indústria de transforma-
ção, que desde abril de 2014 apresentava quedas sucessivas 
no indicador comparado ao mesmo período do ano anterior, 
manteve-se praticamente estável, com elevação de 0,2%, o 
que é uma boa notícia. A indústria brasileira vem diminuindo, 
aos poucos, a retração e a ociosidade verificadas nas empre-
sas, melhorando as expectativas de crescimento para o final 
deste ano e para o ano de 2018. Assim, espera-se que a 
produção da indústria cresça acima de 1% em 2017. 

A construção civil, porém, levará mais tempo para a recupe-
ração das suas atividades, haja vista o excesso de ofertas no 
mercado, concomitante à redução do consumo e do poder 
de compra dos brasileiros a partir de 2015, que elevou o 
número de não cumprimento dos contratos firmados. 
Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras e Imobi-
liárias (Abrainc), ao final de 2016 aproximadamente 43,4% 
dos contratos sofreram distrato. Diante desse cenário, as 
construtoras tomaram medidas mais duras quanto às condi-
ções financeiras das novas aquisições, o que provocou 
redução ainda maior da demanda. Foi esse o setor, dentre os 
componentes do PIB, que mais caiu, tanto no comparativo 
com o trimestre anterior (-2,0%), quanto em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior (-7,0%). Empresários do 
ramo e especialistas acreditam no crescimento a passos 
pequenos e lentos, a fim de garantir uma retomada mais 
sólida e eficiente. Todavia, concordam que o setor será um 
dos últimos a obter recuperação dentro da economia nacio-
nal.

A atividade de comércio tem sido estimulada pela redução 
da taxa básica de juros na economia e pela liberação de 

rendas feita pelo governo, por meio do saldo inativo do 

FGTS, que impactou positivamente o consumo das famílias, 

com alta de 1,4% no segundo trimestre contra o trimestre 

imediatamente anterior, segundo o IBGE. A Pesquisa Mensal 

do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, mostra estabilida-

de no volume de vendas no Brasil nos sete primeiros meses 

de 2017: crescimento de 0,3%, em comparação ao mesmo 

período do ano passado. 

O Comitê de Política Monetária (Copom), em reunião realiza-

da em 06 de setembro de 2017, reduziu em mais um ponto 
percentual a Selic, que está agora em 8,25%. Esse patamar 
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No primeiro trimestre do ano, comparado ao último 

trimestre de 2016, o PIB apresentou crescimento de 1%, 

após oito períodos consecutivos de quedas. E nos seis 

primeiros meses de 2017 a atividade econômica 

brasileira se mostra estável.  

PUBLICAÇÃO IDEIES

ANO 1  - NÚMERO 1. - SETEMBRO DE 2017



PIB - %

Taxa de Desocupação (p.p.)

Produção física da indústria (PIM-PF) - %

Volume de vendas do comércio (PMC) - %

Volume de vendas de serviço (PMS) - %

IPCA  - %

BR ES

0,80 -8,30

0,00 0,70

-0,80 -6,00

0,19 0,38

BR ES

2,50 -4,40

3,10 2,50

-3,20 -3,00

- -

BR ES

0,80 3,10

0,30 -6,20

-4,00 -1,50

- -

Fonte: IBGE; IJSN

INDICADORES 
ECONÔMICOS 

(VARIAÇÕES)

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

INDICADORES - TRIMESTRAIS

INDICADORES - MENSAIS

0,20 1,39

-0,70 -1,10

BR ES

0,30 3,08

1,70 1,90

BR ES

0,00 1,56

- -

BR ES

2o trimestre 2017 /
 1o trimestre 2017

2o trimestre 2017 /
2o trimestre 2016 

Acumulado 2017 / 
Acumulado 2016

Julho 2017 | 
Junho 2017

Julho 2017 / 
Julho 2016 

Acumulado 2017 / 
Acumulado 2016

foi alcançado após vários cortes sucessivos na taxa de juros 
que, há um ano, estava em 14,25%. É importante destacar 
que esse movimento de corte na Selic acompanha a trajetó-
ria de queda na taxa de inflação que, medida pelo IPCA, está 
em 1,6% no acumulado até agosto do ano corrente. Como a 
inflação desacelerou em um ritmo mais intenso do que os 
cortes na taxa Selic, os juros reais da economia, diferença 
entre a Selic e o IPCA, continuam elevados. Em agosto, o 
custo do dinheiro no Brasil estava em 6,8%.

O Banco Central sinaliza a queda nos juros para 7% em 2017, 
mantendo-a neste patamar até o final de 2018. Para o 
mercado, é possível uma Selic abaixo de 7% e, dessa forma, 
os juros básicos da economia alcançariam o menor patamar 
já visto. As expectativas do PIB do Brasil para o final do ano 
são de avanço de 0,5%. Contudo, com juros e inflação meno-
res, alguns economistas já estão prevendo crescimento de 
0,7% em 2017 e 2,8% em 2018. 

A área que ainda continua sentindo os efeitos da crise 
econômica é o mercado de trabalho. A dinâmica desse 
mercado é interessante, tendo em vista que ele é o último a 
reagir aos efeitos de crises econômicas no Brasil e também 
o último a se recuperar deles. Isso se explica pelo alto custo 
de demissões e por uma certa cautela dos empresários que, 
quando se iniciam períodos de redução da atividade econô-
mica, esperam para acompanhar os rumos da economia e 
demitem em momentos posteriores.  

A taxa de desocupação, medida pelo IBGE, após sete trimes-
tres de alta, caiu 1,1 ponto percentual no segundo trimestre 
de 2017 no Espírito Santo, em relação ao trimestre imediata-
mente anterior, alcançando 13,4%, e reduziu 0,7 ponto 
percentual no Brasil, totalizando 13%. Entretanto, na compa-

ração com o mesmo trimestre de 2016, as elevações na taxa 
de desocupação foram de 1,9 ponto percentual no Estado e 
1,7 ponto percentual no Brasil. O percentual de pessoas 
desocupadas no Espírito Santo ainda é o dobro da taxa 
registrada no mesmo trimestre de 2015 (6,6%). Em números 
absolutos, são 282 mil pessoas em território capixaba que 
estão buscando uma posição no mercado.

Os indicadores do mercado de trabalho, divulgados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que englobam 
todos os trabalhadores formais, corroboram a desacelera-
ção do desemprego. No Brasil, o desempenho do emprego, 
na variação do saldo líquido, em julho de 2017 comparado ao 
mês anterior, foi de +0,26%, enquanto o Espírito Santo 
obteve índice negativo, com -0,26%. O saldo líquido do 
mercado de trabalho (admissões menos demissões) no 
Estado obteve pelo segundo mês consecutivo resultado 
negativo, sendo reduzidos 1.841 postos de trabalho no 
Estado, desempenho inferior ao ocorrido em junho 
(diminuição de 1.466 postos de trabalho). Na comparação 
com julho de 2016, o saldo líquido foi negativo em 4.373 
postos de trabalho.

No acumulado do ano, de janeiro a julho, o saldo líquido no 
Espírito Santo é positivo em 3.615 postos de trabalho. A 
indústria de transformação foi responsável por boa parte 
deste saldo, com 1.542 postos de trabalho. É interessante 
notar que a indústria de transformação detém a maior 
representatividade na indústria geral do Estado, em se 
tratando de pessoal empregado. A indústria no Espírito 
Santo é responsável por empregar 12% dos trabalhadores 
capixabas e o retorno do crescimento industrial no Estado é 
essencial para a diminuição do desemprego.
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Meta IPCA: 4,5

3.   Desempenho Industrial

Os sete primeiros meses de 2017 estão sinalizando a 
retomada, mesmo que tímida, da produção da indústria 
brasileira. Após cair -8,3% em 2015 e -6,4% em 2016, a 
indústria brasileira cresceu 0,8% no período de janeiro a 
julho de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Esse crescimento foi influenciado pelo desempenho da 
indústria extrativa (5,2%), enquanto a indústria de transfor-
mação ficou praticamente estável (0,2%).

Em julho de 2017, contra o mês imediatamente anterior, a 
produção física da indústria nacional também cresceu 0,8%, 
considerando o dado com ajuste sazonal. Este é o quarto 
mês consecutivo de crescimento na atividade industrial. A 
indústria extrativa registrou queda de -1,5% e a indústria de 
transformação se elevou em 0,5%, influenciada pelo desem-
penho da produção alimentícia (2,2%).

No Espírito Santo, por outro lado, a produção da indústria 
capixaba caiu -8,3% em julho comparado a junho. Esse 
resultado foi puxado pela indústria extrativa (-9,4%) devido à 

menor produção de óleos brutos de petróleo, consequência 
da paralisação de 20 dias de uma plataforma da Petrobras. A 
indústria de transformação cresceu 0,4% na mesma base de 
comparação, o quarto mês consecutivo de variações positi-
vas. Da mesma forma que no Brasil, a fabricação de produtos 
alimentícios (8,3%) puxou a alta da indústria de transforma-
ção no Estado.

Outros indicadores que permitem uma análise da atividade 
industrial no Espírito Santo são a Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) e o faturamento. A UCI varia de 0% a 100% e 
apresenta a parcela de capacidade de produção operacional 
da indústria utilizada em condições normais de funciona-
mento no mês de referência. 

No acumulado do ano, a indústria capixaba registrou um 
crescimento de 3,1%, comparado ao mesmo período de 2016, 
terceiro melhor resultado do país, ficando atrás apenas das 
indústrias do Paraná (3,9%) e de Santa Catarina (3,5%). 
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Em julho de 2017, comparado ao mesmo mês do ano 
anterior, a UCI capixaba foi reduzida em 2,3 pontos percentu-
ais em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 
74,9%. No Brasil, a UCI de julho da indústria de transforma-
ção está em 77,4% - 0,3 ponto percentual acima do patamar 
registrado em julho de 2016. Em relação ao faturamento 
real, a queda comparada a julho de 2016 foi de -7,6% no 
Estado e aumento de 0,2% no país. 

No comparativo com o mês imediatamente anterior, a UCI no 
Espírito Santo caiu -1,4 ponto percentual e o faturamento 
-22,5%. A redução numérica desses indicadores se explica, 
ainda, pelo baixo nível de demanda do mercado consumidor 
e pela contenção das indústrias quanto à geração de 
estoque. 

A indústria de transformação capixaba registrou reduções 
na UCI de -1,5 ponto percentual em relação a junho de 2017 
e -2,9 pontos percentuais em comparação a julho de 2016. 
Para o faturamento real, as quedas chegaram a -26,7% em 
referência ao mês anterior e -10,9% quando comparado a 
julho de 2016. A indústria extrativa apresentou resultado 
menos impactante e variações positivas no comparativo com 
julho de 2016. No indicador UCI, a indústria extrativa 
registrou queda de 0,3 ponto percentual quanto ao mês 
anterior e alta de 0,9 ponto percentual contra o mesmo mês 
do ano anterior, e no que tange ao faturamento real houve 
-11,6% de queda na comparação com junho de 2017 e uma 
leve alta de 0,4% com relação a julho de 2016. A expectativa 
é de que a atividade industrial volte a avançar nos próximos 
meses.

Um importante sinalizador para a indústria é acompanhar o 
desempenho da atividade de comércio. O volume de vendas 
no comércio varejista do Estado, divulgado pela Pesquisa 
Mensal do Comércio do IBGE, tem apresentado trajetória 
ascendente desde março, o que reflete uma melhora na 
demanda da economia. Em julho de 2017 contra o mês 
anterior, alta registrada foi de 0,7%. Frente a julho de 2016 o 
avanço foi mais significativo, de 2,5%. É importante ressaltar 
que a base de comparação de 2016 está baixa, período em 
que o volume de venda do comércio capixaba caiu 10,6% 
devido ao cenário de crise econômica daquele ano.

Os indicadores de confiança tanto da indústria quanto do 
comércio apontam para mais otimismo do que os identifica-
dos no ano passado. Na indústria, o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) capixaba está em trajetória 
ascendente. Esse indicador varia no intervalo de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos, em que 50 pontos correspondem ao nível 
de indiferença, valores acima indicam empresários confian-
tes, situação melhor ou expectativa otimista e valores abaixo 
representam empresários pouco confiantes, situação ruim 
ou expectativa pessimista. 

O ICEI capixaba do mês de agosto de 2017 alcançou 53,7, 
avanço de 2,7 pontos na variação sobre o mês anterior, e de 
2,2 pontos na relação com o mesmo mês do ano anterior. 
Para se ter ideia, e desconsiderando junho de 2017, o ICEI 
não alcançava os 53 pontos desde fevereiro de 2014.

O subindicador de Expectativa (IEEI), que reflete otimismo ou 
não dos industriais para os próximos seis meses da econo-
mia, mantém-se acima dos 50 pontos, ou seja, em nível 
otimista, desde julho de 2016 (50,4 pontos). Na variação 
mensal de agosto de 2017 referente a julho de 2017, a alta é 
de 0,8 ponto, alcançando o sexto avanço no ano. Contudo, 
na relação do mês corrente com o mesmo mês do ano 
anterior, a queda chega a 1,1 ponto. 

O comércio, por sua vez, detém melhores resultados, princi-
palmente, quando comparado ao ano anterior. Esse indica-
dor varia de 0 (zero) a 200 (duzentos) pontos, em que 100 
pontos correspondem à zona de indiferença, abaixo a 
situação é de pessimismo e acima de 100 pontos configura 
otimismo. O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio) capixaba, divulgado pela Fecomércio-ES, 
registrou redução de 1,5% em julho de 2017 contra o mês 
anterior; contudo, mostra crescimento desde abril de 2017, 
denotando que a suave queda não interfere significativa-
mente na confiança dos empresários, que permanece em 
nível otimista (100,7 pontos) desde maio de 2017. No 
confronto com julho de 2016, o crescimento do indicador é 
bastante significativo, com alta de 31,6%.

As expectativas para os próximos seis meses da economia 
dos empresários do comércio (IEEC) no Estado apresenta-
ram uma queda de 2,4% em julho de 2017 quando compara-
do com o mês anterior; entretanto, ao relacionar-se com 
julho de 2016, a alta é expressiva, chegando a 9,5%. Nota-se 
que os decréscimos no curto prazo não impedem o 
movimento positivo da expectativa (índices acima dos 100 
pontos) nem a evolução constante acerca da variação do 
mês corrente relacionado com o mesmo mês do ano 
anterior.

O ICMS arrecadado pelo governo estadual, que pode ser 

utilizado como um sinalizador da atividade econômica, está 

estável nos sete primeiros meses do ano, comparado ao 

mesmo período de 2016. Entretanto, a evolução do ICMS 

mostra que o nível atual da arrecadação está quase 20% 

abaixo da média de 2014.
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Elaboração: Ideies/Sistema Findes

 1 Valores com ajuste sazonal

Desempenho Industrial Capixaba (variações)

Indicadores - Mensais

BR ES

0,801 -8,301

0,50 0,40

-1,50 -9,40

- -22,50

1,701 -26,71
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- -1,36

0,301 -1,55
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Julho 2017 / 
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Indicadores - Mensais
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É interessante notar a diferença de composição entre a 

pauta exportadora e a pauta importadora capixaba, que 

tem uma concentração maior de produtos industriais. O 

total importado pelo Estado representa 3,4% das impor-

tações brasileiras.

4.  Comércio Exterior

No acumulado do ano até agosto, as exportações capixabas 
totalizaram US$ 5.256,5 milhões, crescimento de 26,1% em 
relação ao mesmo período de 2016. Isto representa 3,6% das 
exportações brasileiras. Em agosto de 2017, o Espírito Santo 
exportou US$ 676,8 milhões, acréscimo de 2,5% sobre o 
mês imediatamente anterior. Do total exportado em agosto, 
produtos básicos foram responsáveis por US$ 313,4 milhões 
(46,3%), produtos manufaturados por US$ 179 milhões 
(26,4%) e semimanufaturados por US$ 182,1 milhões (26,9%). 
Comparativamente a julho de 2017, o valor exportado de 
produtos básicos cresceu 32,1% e o de manufaturados 4,2%, 
enquanto semimanufaturados reduziu -25,6%. No acumula-
do dos oito primeiros meses do ano, em relação a janeiro a 
agosto de 2016, esses percentuais são 56,4%, -3,0% e 24,0%, 
respectivamente.

Os produtos mais demandados para o Espírito Santo no 
acumulado do ano de 2017 foram minérios de ferro e seus 
concentrados (básicos), com o valor de US$ 1.262,5 milhões 
(24,0%), seguidos de produtos semimanufaturados de ferro 
ou aços no total de US$ 765,2 milhões (14,6%), e em terceiro 
lugar os óleos brutos de petróleo (básico), com o montante 
de US$ 683,2 milhões (13,0%). Esses produtos respondem 
por 51,6% da pauta exportadora capixaba, o que evidencia a 
importância das indústrias de minério de ferro e petróleo 
para o Estado. Esses dois setores são responsáveis por 
quase 50% do valor da transformação industrial do Espírito 
Santo (PIA/IBGE, 2015).

O Espírito Santo possui como principais destinos das expor-
tações industriais (manufaturados mais semimanufaturados) 
realizadas no ano: os Estados Unidos (US$ 1.278,2 milhões - 
44,1%), os Países Baixos (US$ 427,7 milhões - 14,8%), a 
Turquia (US$ 140,6 milhões - 4,8%) e a China (US$ 107,9 
milhões – 3,7%). Em relação ao Brasil, as exportações 
capixabas de produtos industriais representam 2,6%.

Em agosto de 2017, as importações capixabas atingiram o 
segundo melhor patamar no ano, totalizando US$ 413,4 
milhões. Este número foi inferior apenas ao valor importado 
em julho de 2017, redução de -6,6%. No acumulado do ano o 
Espírito Santo importou US$ 2.917,7 milhões, dos quais 
34,0% foram produtos básicos, 61,5% manufaturados, 4,5% 
semimanufaturados.

As principais origens das importações industriais 
(manufaturados mais semimanufaturados) capixabas 
acumuladas em 2017 foram: China, com US$ 480,5 milhões 
(25,0%); Estados Unidos, com US$ 191,9 milhões (10,0%); 
França, que atinge US$ 119,7 milhões (6,2%) e Alemanha, 
com um montante de US$ 89,4 milhões (4,6%).

O comércio exterior é um importante influenciador do 
desempenho da economia do Espírito Santo. O Brasil é 
conhecido por ser um país fechado, ou seja, movimenta 
pouco de importação e exportação quando comparado ao 
PIB. O Espírito Santo, por outro lado, é considerado um 
estado aberto ao comércio exterior. E em alguns anos, como 
2004, 2005 e 2008, o valor transacionado em importação e 
exportação do Estado equivalia a 50% do PIB capixaba.

A medida que relaciona a corrente de comércio exterior com 
o PIB é o grau de abertura. No Espírito Santo, esse indicador 
é calculado pelo IJSN. Assim, consegue-se demonstrar o 
peso do comércio exterior no Produto Interno do Estado e 
suas variações. 

No segundo trimestre de 2017, o grau de abertura no Espírito 
Santo foi de 26,4%, queda de 1,5 ponto percentual em 
relação ao primeiro trimestre do ano. No Brasil foi verificado 
um crescimento no segundo trimestre do ano que alcançou 
18,2% em comparação ao primeiro trimestre, em que o país 
obteve 17,0%.

PUBLICAÇÃO IDEIES

ANO 1  - NÚMERO 1. - SETEMBRO DE 2017



Principais produtos exportados do Espírito Santo, no  acumulado do ano 2017

Classificação Produtos US$ FOB 
(milhões)

Participação
(%)

1º Básico Minérios de ferro e seus concentrados 1.262,45 24,02%

2º Semimanufaturados Produtos semimanufaturados de ferro ou aços 765,22 14,56%

3º Básico Óleos brutos de petróleo 683,23 13,00%

4º Semimanufaturados Celulose 644,00 12,25%

5º Manufaturados Obras de mármore e granito 471,01 8,96%

6º Manufaturados Produtos laminados planos de ferro ou aços 390,34 7,43%

7º Manufaturados Tubos flexíveis, de ferro ou aço 342,01 6,51%

8º Básico Café cru em grão 154,27 2,93%

9º Manufaturados Demais produtos manufaturados 102,69 1,95%

10º Básico Pimenta em grão 81,76 1,56%

Fonte: Mdic

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

1º Básico Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas 873,10 29,92%

2º Manufaturados Automóveis de passageiros 224,26 7,69%

3º Manufaturados Demais produtos manufaturados 152,97 5,24%

4º Manufaturados Aviões 148,39 5,09%

5º Manufaturados Tecidos de fibras têxteis, sintéticas ou artificiais 95,84 3,28%

6º Manufaturados
Leite e creme de leite concentrados ou adicionados

de açúcar ou de outros edulcorantes
93,30 3,20%

7º Manufaturados Aparelhos transmissores ou receptores 90,68 3,11%

8º Semimanufaturados Alumínio em bruto 62,20 2,13%

9º Manufaturados
Produtos de perfumaria, de toucador 
e preparações cosméticas 51,38 1,76%

10º Manufaturados Vinho de uvas 45,13 1,55%

Principais produtos importados pelo Espírito Santo, no acumulado do ano 2017

Classificação Produtos US$ FOB 
(milhões)

Participação
(%)

Fonte: Mdic

Elaboração: Ideies/Sistema Findes
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5.    Comentários Finais

Embora os seis primeiros meses de 2017 não tenham mostrado, de fato, a retomada da atividade industrial do país, tendo em vista 
que o PIB se manteve estável devido ao desempenho positivo da atividade agropecuária, a recessão econômica parece não estar 
mais presente na economia brasileira. Há um otimismo com a recuperação da economia, com a taxa de juros caindo e a inflação 
controlada, mesmo diante do cenário político ainda instável. 

A economia capixaba vem apresentando resultados mais satisfatórios do que o Brasil. Entretanto, como nos anos anteriores, o 
desempenho econômico do Estado é muito influenciado pelos números da indústria, mais especificamente da indústria extrativa. 
A queda de -8,3% na produção industrial do Estado foi pontual e para os próximos meses espera-se um melhor resultado da 
indústria. 

Fonte dos indicadores utilizados nesta publicação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

   •PIM-PF – Pesquisa Industrial Mensal Produção Física

   •PMS – Pesquisa Mensal de Serviço

   •PMC – Pesquisa Mensal do Comércio

   •IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo

   •PIB BR – Produto Interno Bruto trimestral do Brasil

   •Taxa de Desocupação – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

   •Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Mdic – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

   •Exportação

   •Importação

BC – Banco Central 

   •Selic

IJSN - Instituto Jones dos Santos Neves

   •PIB ES – Produto Interno Bruto trimestral do Espírito Santo

   •Grau de abertura

CNI – Confederação Nacional da Indústria e Findes – 

Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo

   •ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial 

   •UCI – Utilização da Capacidade Instalada 

   •Faturamento

CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo e Fecomércio ES – Federação do Comércio de Bens, 

Serviço e Turismo do Estado do Espírito Santo

   •ICEC – Índice de Confiança do Empresário do Comércio

   •IEEC – Índice de Expectativa do Empresário do Comércio

Fonte: IJSN Nota: Valor de fecahamento do mês.
Fonte: Investing.com
Elaboração: Ideieis
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