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¹Para a construção do PIB trimestral o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) utiliza as pesquisas tradicionais do IBGE como proxies para alcançar os seus resultados,

a saber, Produção Industrial Mensal - produção física (PIM-PF), Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), Levantamento Sistemático

da Produção Agrícola (LSPA), dados das empresas de serviços de utilidade pública do ES, RAIS, CAGED, PNAD e outros. Sendo assim, não é possível obter um PIB

trimestral da Indústria, do Comércio e de Serviços do Estado do Espírito Santo, como o IBGE divulga em suas contas nacionais trimestrais.

PIB do Espírito Santo retrai 1,8% no 3º trimestre

de 2019

O recuo da economia capixaba no terceiro trimestre de

2019 resultou em uma taxa de crescimento do Produto

Interno Bruto (PIB) estadual de 0,0% entre janeiro e

setembro deste ano, se comparado ao mesmo período

de 2018, conforme a tabela 1. Em valores correntes, o PIB

do Espírito Santo totalizou R$ 31,1 bilhões nos meses de

julho-agosto-setembro, alcançado a soma de R$ 93,5

bilhões no acumulado do ano. Na comparação entre o

terceiro trimestre de 2019 e o mesmo período de 2018

(Gráfico 1), o PIB do Espírito Santo também apresentou

estabilidade, indicando que a economia do estado não

avançou em relação ao mesmo período de 2018.

As pesquisas mensais do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE) para o Espírito Santo mostram que a

estabilidade da economia observada entre janeiro e

setembro de 2019 foi resultado, por um lado, da queda

da atividade industrial, com a indústria extrativa retraindo

17,2% e a indústria de transformação em -8,7%, com

destaque para a fabricação de celulose, papel e produtos

de papel que apresentou queda de 33,9%. Por outro

lado, as atividades de comércio varejista ampliado

(+4,7%) e de serviços (+0,1%) registraram variações

positivas, evitando um recuo do PIB trimestral no

período.

Cabe ressaltar que, de acordo com metodologia do IBGE,

no terceiro trimestre de cada ano ocorre uma revisão e

incorporação de dados¹ mais recentes no cálculo do

indicador trimestral e, com isso, há reflexos nos

resultados do ano corrente e dos dois anos

imediatamente anteriores. Dessa forma, após a revisão e

a incorporação dos dados, a economia capixaba, que

antes havia crescido 2,5% na passagem do primeiro para

o segundo trimestre de 2019, registrou aumento de

apenas 0,3% nesta base de comparação (Gráfico 2).
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Fonte: IBGE-Contas Nacionais trimestrais e IJSN

Gráfico 1 - PIB Trimestral
Variação (%) contra o mesmo trimestre do ano anterior
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Período Espírito Santo Brasil

3º tri 2019/2º tri 2019* -1,8 0,6

3º tri 2019/3º tri 2018 0,0 1,2

Jan-set 2019/Jan-set 2018 0,0 1,0

Acumulado em 4 trimestres 0,5 1,0

Fonte: IBGE - Contas Trimestrais e IJSN.

*Com ajuste sazonal

Tabela 1 – Variação (%) do PIB a preços de mercado, 

Espírito Santo e Brasil 



2
Gerência do Observatório da Indústria

Após três altas consecutivas, a economia capixaba

registrou variação negativa de 1,8% na passagem do

segundo para o terceiro trimestre de 2019 (Gráfico 2), na

série livre de sazonalidade. A taxa acumulada em quatro

trimestres (+0,5%) foi o menor resultado nos últimos

quatro períodos (Gráfico 3).

Já o PIB do Brasil, em todas as bases de comparação,

apresentou taxas de crescimento superiores às

observadas para o Espírito Santo. Com as reformas

estruturais em andamento, a taxa SELIC em sua mínima

histórica (4,5% a.a.), a liberação de recursos do FGTS, o

aumento na criação de postos formais de trabalho e a

melhora da confiança dos agentes econômicos,

principalmente dos empresários, a economia brasileira

começa a dar sinais de uma recuperação mais

consistente em 2020.

As expectativas para o crescimento do PIB do país em

2019 e 2020 estão, respectivamente, em +1,12% e

+2,25% pelas projeções do mercado (Pesquisa Focus, 13

de dezembro de 2019). Para o Espírito Santo, a

recuperação da indústria é fundamental para que a

economia do estado apresente melhores resultados.

O PIB trimestral é um importante indicador que permite

acompanhar a situação econômica no curto prazo, uma

vez que o indicador anual possui defasagem de dois

anos. Os dados do PIB trimestral do Espirito Santo

referentes ao 3º trimestre de 2019 foram divulgados pelo

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) no dia 18 de

dezembro de 2019.

TRIMESTRAL 3º TRI/2019 

Gráfico 2 - PIB Trimestral
Variação (%) contra o trimestre imediatamente anterior*

Fonte: IBGE-Contas Nacionais trimestrais e IJSN

*Com ajuste sazonal

Elaboração: Ideies/Findes.
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Gráfico 3 - PIB Trimestral
Variação (%) acumulada em 4 trimestres

-4,8

-6,0

-7,2

-5,2

-3,8

-1,6

0,4 0,5 0,7 0,4 0,7
1,4 1,5

0,9
0,5

-4,4 -4,6
-4,1

-3,3

-1,9

-0,9

0,2

1,3 1,6 1,6 1,6 1,3 1,1 1,1 1,0

2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II 2018.III 2018.IV 2019.I 2019.II 2019.III
Espírito Santo Brasil

Fonte: IBGE-Contas Nacionais trimestrais e IJSN

Elaboração: Ideies/Findes.
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