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Atividade econômica do Espírito Santo registra
queda de 0,24% em agosto
O Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) é um
indicador do Banco Central do Brasil (BCB) 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. A nível estadual, o BCB
divulga o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR).
Os índices são úteis para acompanhar a evolução da
atividade econômica do Espírito Santo (IBCR-ES) e do
Brasil (IBC-BR), mas não se trata de uma projeção do PIB.

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

Período

Espírito Santo

Brasil

Agosto 2019/Julho 2019*

-0,24

0,07

Agosto 2019/Agosto 2018

-2,44

-0,73

Jan-ago 2019/Jan-ago 2018

-0,71

0,66

Acumulado em 12 meses

0,72

0,87

Fonte: Bacen.
*dado dessazonalizado

Gráfico 1. IBCR | Variação (%)
Base: mês imediatamente anterior

Para o Espírito Santo, agosto foi um mês de
desempenho negativo da atividade econômica (-0,24%),
na série com ajuste sazonal. Essa foi a terceira queda
consecutiva do índice. Quando comparado à agosto de
2018, o recuo do IBCR-ES foi ainda maior (-2,44%). O
Brasil, nesta mesma base de comparação, caiu 0,73%.
De acordo com as pesquisas mensais do comércio
(PMC), de serviço (PMS) e da indústria (PIM-PF)
divulgadas pelo IBGE, em agosto, o principal fator para a
queda do ritmo da atividade econômica capixaba em
relação ao mesmo mês do ano anterior foi a retração da
atividade industrial (-16,2%), seguida da queda no
volume de vendas do comércio varejista (-2,6%). O setor
de serviços no Espírito Santo apresentou alta de 8,0%,
com o impulso dado, principalmente, pelos serviços de
informação e comunicação (+24,9%).

Em agosto, a atividade econômica nacional variou 0,07%
nos dados com ajuste sazonal. Com este resultado, ainda
que demonstre estabilidade, a taxa acumulada nos
últimos doze meses foi positiva (+0,87%) e superior à
registrada para o Espírito Santo (+0,72%). Entre janeiro e
agosto, o indicador obteve crescimento de 0,66% para o
Brasil e queda de 0,71% para o Espírito Santo. De acordo
com o relatório Focus do dia 14 de outubro de 2019, a
expectativa de mercado em relação ao crescimento da
economia nacional para o fim do ano é de 0,87%.

Fonte: Bacen.
Elaboração: Ideies/Sistema Findes.
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