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A indústria capixaba iniciou o ano de 2018 com fraco
desempenho, o indicador na comparação com
dezembro de 2017, ajustado sazonalmente, ficou em
-0,9%, e o Brasil registrou variação de -2,4% na mesma
base de comparação.
Ao analisar o comportamento trimestral do
ainda com ajuste sazonal, verifica-se que, o
média móvel trimestral para a indústria
registrou variação positiva de 0,9% no
encerrado em janeiro de 2018, mantendo
positiva iniciada em outubro de 2017.
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Na comparação entre janeiro de 2018 e janeiro de
2017, a indústria geral capixaba recuou em -7,8%, com
queda em quatro das cinco atividades pesquisadas.
Os setores que mais sofreram redução foram os setores
de metalurgia (-16,2%), da indústria extrativa (-4,4%)
e de produtos de minerais não-metálicos (-17,6%),
pressionados, especialmente, pelo recuo na produção de

tubos flexíveis e tubos trefilados de ferro e aço,
no primeiro; de óleos brutos de petróleo e gás natural,
no segundo; e de cimentos “Portland” e granito talhado
ou serrado (inclusive chapas), no último. Por outro lado,
o setor de alimentos ampliou em 0,4%, reflexo do
aumento da produção de bombons e chocolates em
barras, queijos, produtos embutidos ou de salamaria e
outras preparações de carnes de suínos e massas
alimentícias secas.
Para o acumulado em 12 meses a indústria capixaba
manteve praticamente estabilidade ao variar -0,1%, no
entanto, este resultado indica perda de ritmo na
recuperação da atividade industrial, que havia registrado
variação de 2,5% em novembro/2017 e 1,7% em
dezembro/2017 nesta base de comparação, sinalizando
que o setor ainda não restabeleceu um padrão de
crescimento regular.
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Produção Física Industrial
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