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Atividade econômica do Espírito Santo registra queda

de 1,21% em abril e recua pelo 3º mês consecutivo

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) é um indicador

do Banco Central divulgado mensalmente que agrega as

informações sobre o desempenho da economia nos setores

agropecuário, industrial, de serviços e de comércio a partir das

pesquisas mensais do IBGE. O índice é útil para acompanhar a

evolução da atividade econômica do Espírito Santo e do Brasil,

mas não se trata de uma projeção do PIB.

Em abril de 2019, o índice de atividade econômica do estado do

Espírito Santo, o IBCR-ES, recuou 1,21% em relação a março, na

série livre de sazonalidade, segundo maior recuo entre os

estados (Gráfico 1). Essa é a terceira queda consecutiva desde

fevereiro de 2019, quando o índice registrou redução de -0,94% e

de -0,36% em março. De acordo com as pesquisas mensais do

IBGE, esse resultado negativo está associado à redução do

volume de vendas no comércio varejista (-1,8%), das vendas de

serviços (-1,2%), e da produção física industrial (-5,5%) no Estado

do Espírito Santo.

O recuo da atividade econômica capixaba em abril de 2019

reforça o cenário de encolhimento da economia do Espírito

Santo, observado nos três primeiros meses do ano tanto por

meio do IBCR-ES, que apresentou redução de 0,17%, quanto PIB

estadual, divulgado em 18 de junho pelo Instituto Jones dos

Santos Neves (IJSN), que recuou 1,3% no primeiro trimestre de

2019 em relação ao trimestre imediatamente anterior, sua

terceira queda consecutiva (Gráfico 2).

Para o Brasil, a atividade econômica, medida pelo IBC-BR,

também apresentou queda (-0,47%) no mês de abril em relação a

março de 2019, na série com ajuste sazonal. Este resultado

intensifica a preocupação em torno do desempenho da

economia nacional no primeiro trimestre de 2019, quando o

IBC-BR apresentou redução de -0,78% e o PIB nacional de -0,2%

na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O

resultado do PIB nacional para o primeiro trimestre foi divulgado

no fim de maio de 2019 pelo IBGE.

Na comparação com abril de 2018, o IBCR-ES apontou redução

de 0,95% da atividade econômica capixaba. No Brasil a queda foi

de -0,62%. Nos quatro primeiros meses do ano, o IBCR do

Espírito Santo apresentou alta em relação ao mesmo período do

ano anterior (+1,62%), enquanto o crescimento da atividade

econômica nacional se manteve estável (+0,06%). Considerando

os últimos 12 meses, o estado cresceu (+2,87%) acima da média

nacional (0,72%) (Tabela 1). do

Tabela 1. IBCR-ES e IBC-BR – Variações (%)
Abril de 2019

Período Espírito Santo Brasil

Abril 2019/março 2019* -1,21 -0,47

Abril 2019/abril 2018 -0,95 -0,62

Jan-abr 2019/Jan-abr 2018 1,62 0,06

Acumulado em 12 meses 2,87 0,72

Fonte: Bacen. 

*dado dessazonalizado
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Gráfico 1 - IBCR por estado | Variação em abril de 2019 (%)
Base: mês anterior
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Gráfico 2 – Índice de atividade econômica| Variação (%)
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