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Espírito Santo cresceu 2,94%

Para ambos houve uma desaceleração do ritmo da atividade
econômica no último trimestre de 2018.

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) é um indicador
divulgado mensalmente pelo Banco Central que incorpora 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.

Analisando o resultado para a atividade econômica do Brasil e do
Espírito Santo pelas pesquisas mensais do IBGE, percebe-se
diferenças setoriais. O Brasil obteve resultados positivos na
indústria, segundo a PIM-PF, alcançando 0,2% entre novembro e
dezembro, com dados ajustados, e 1,1% na comparação anual. Para
o Espírito Santo, a pesquisa industrial física revelou queda mensal
de 1,7% e acumulada no ano de 0,9%.

No ano de 2018, a atividade econômica do Brasil apresentou
crescimento em dezembro, tanto na comparação mensal (+0,21%),
na série com dados ajustados, quanto na comparação com o
mesmo mês do ano anterior (+0,18%). Já o resultado acumulado
no ano fechou em 1,15%, demonstrando que a economia nacional
ainda apresenta um ritmo lento de recuperação. O resultado está
alinhado com as projeções do mercado para o crescimento do PIB
em 2018, 1,30%, de acordo com relatório FOCUS de 28/12/18.

O comércio varejista restrito nacional encerrou o ano de 2018 com
crescimento de 2,3%, e o ampliado aumentou em 5,0% entre 2017 e
2018. No Espírito Santo, também houve crescimento acumulado do
volume de vendas no varejo restrito de 7,7%, e de 13,5% para o
comércio varejista ampliado. Sinalizando que este foi o setor de
atividade que mais impulsionou o crescimento do indicador geral
para o acumulado de 2018.

Em 2018, o Índice de Atividade Econômica Regional do

O Espírito Santo, por sua vez, registrou queda do IBCR-ES em
dezembro/18 na comparação com o mês imediatamente anterior
(-1,98%), na série livre da influência sazonal. Apesar da
desaceleração do ritmo da economia capixaba neste mês, na
comparação com o mesmo mês do ano anterior houve crescimento
de 0,64%. No ano de 2018, o Espírito Santo acumulou crescimento
de 2,94%, valor superior ao registrado em dezembro/2017, que foi
de 1,23%. O gráfico 1 aponta que 2018 foi um ano melhor do que o
anterior para a atividade econômica do Espírito Santo e, ainda que
lentamente, a economia demonstrou recuperação.
Na comparação da variação entre trimestres, no gráfico 2, nota-se
que o Brasil apresentou um crescimento de 1,53% entre o 3º e o 4º
trimestres de 2018, enquanto o Espírito Santo obteve alta de 3,12%.

Para a atividade no setor de serviços, a Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS) registrou queda no ano de 2018, com variação de -0,1%
acumulada para o Brasil e de -1,1% no Espírito Santo.
O desempenho acumulado da atividade econômica do Espírito
Santo, registrado pelo IBCR-ES em dezembro, gera expectativas de
um bom resultado para o PIB capixaba de 2018.
IBCR-ES e IBC-BR (Variações %)
Período

Espírito Santo

Brasil

Dezembro 2018/novembro 2018*

-1,98

0,21

Dezembro 2018/dezembro 2017

0,64

0,18

Acumulado no ano

2,94

1,15

Fonte: Bacen
*dado dessazonalizado

Gráfico 1 – IBCR-ES

Gráfico 2 – IBC-BR e IBCR-ES

Variação (%) acumulada em 12 meses

Variação (%) trimestral. Trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior.
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