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A produção industrial avançou 3,2% em 
agosto de 2020, apresentando diminuição no 
ritmo de retomada. 

 

Comentário Arazul Capital: O resultado de 
3,2% da produção industrial, na comparação 
com o mês imediatamente anterior, configurou a 
quarta taxa positiva consecutiva do ano para o 
setor, mas ainda não foi o suficiente para 
eliminar as perdas ocorridas em função da 
pandemia. Estimamos que a produção industrial 
necessita crescer em torno de 2% a partir de 
setembro para retornar ao nível observado em 
fevereiro último.  

 

O indicador de produção industrial de agosto de 2020, 
divulgado pelo IBGE (PIM-PF), avançou 3,2% em relação ao 
mês imediatamente anterior, seguindo o movimento de 
recuperação após as fortes perdas dos meses de março e 
abril. Em relação ao mesmo período de 2019, a produção 
industrial apontou retração de 2,7%. Na variação 
acumulada em 12 meses, registrou redução de 5,7%, maior 
recuo desde dezembro de 2016. No acumulado do ano 
(oito primeiros meses de 2020) a queda foi de 8,6%. 

 

O avanço de 3,2% da atividade industrial de julho para 
agosto de 2020 foi explicado por um crescimento 
generalizado, alcançando todas as grandes categorias 
econômicas e grande parte (16 dos 26) dos ramos 
pesquisados. A contribuição positiva mais relevante 
sobre o total da indústria foi a de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, que avançou 19,2%, mantendo 
a continuidade da retomada à produção. De fato, o setor 
acumulou expansão de 901,6% nos quatro meses 
consecutivos de crescimento após as paralizações em 
função da pandemia, mas ainda se encontra 22,4% 
abaixo do patamar de fevereiro de 2020. 

 
Outras contribuições positivas relevantes foram: coque, 
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis 
(3,9%), de indústrias extrativas (2,6%), de produtos de 
borracha e de material plástico (5,8%). Por outro lado, 
entre os dez ramos que apresentaram redução na 
produção, destacam-se: farmoquímicos e farmacêuticos 
(-9,7%), perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de 
higiene pessoal (-9,7%), outros produtos químicos (-
1,8%) e bebidas (-2,5%). 

Na comparação com agosto do ano passado, o setor 
industrial assinalou recuo de 2,7%, com resultados 
negativos em três das quatro grandes categorias 
econômicas e 12 dos 26 ramos pesquisados. Entre os 
impactos negativos nesta base de comparação, 
destacam-se: produção de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-25,7%), confecção de artigos 
do vestuário e acessórios (-23,8%), de impressão e 
reprodução de gravações (-57,9%), de couro, artigos 
para viagem e calçados (-23,6%), e metalurgia (-7,9%). 
Em relação aos impactos positivos, as principais 
influências no total da indústria foram registradas por 
produtos alimentícios (5,7%), coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (6,0%) e 
bebidas (11,7%). 

Em relação às categorias econômicas, na comparação 
com julho de 2020, observou-se uma melhora em todos 
os segmentos, com destaque para bens de consumo 
duráveis (18,5%) a taxa positiva mais acentuada do mês 
e o quarto resultado seguido de expansão na produção. 
No comparativo com agosto de 2019, no entanto, a 
categoria bens de capital (-16,9%) assinalou queda mais 
forte entre as grandes categorias econômicas. Os 
segmentos de bens de consumo duráveis (-7,7%) e de 
bens de consumo semi e não-duráveis (-7,0%) também 
mostraram importante redução na produção. A 
produção de bens intermediários, por outro lado, 
registrou a única taxa positiva nessa base de 
comparação (1,9%). 
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O mês de agosto de 2020 evidenciou o quarto mês 
consecutivo de crescimento da produção industrial 
nacional, resultado explicado principalmente pelo 
aumento do ritmo produtivo, após as paralisações 
ocorridas em diversas plantas industriais, dado o 
movimento de isolamento social em função da 
pandemia. Mas ainda não foi suficiente para recuperar 
as perdas em torno de 27,0% acumuladas nos meses de 
março e abril.  

 

Outros indicadores corroboram com melhora da 
atividade industrial em agosto e os dados mais recentes 
indicam que esse movimento se manteve em setembro. 
O indicador de utilização da capacidade instalada 
registrou nova alta em agosto e mostrou que a atividade 
industrial já se encontra no patamar pré-crise, 
alcançando 71%, alta de 4 p.p na comparação com julho 
e 2 p.p. na comparação com agosto de 2019. Ao passo 
que o Índice de Confiança do Empresário Industrial 
voltou a subir, alcançando 61,6 pontos em setembro. 

 

Além disso, segundo a IHS Markit, o Índice de Gerentes 
de Compras (ou PMI da indústria brasileira) indicou que 
o setor industrial brasileiro atingiu nova máxima 
histórica em setembro, 64,9 pontos, após registrar 64,7 
pontos em agosto, impulsionado por recordes novas 
encomendas e na produção, além do crescimento das 
vendas para exportação. O que também repercutiu nos 
índices de emprego no setor industrial brasileiro. É 
preciso chamar atenção, no entanto, para os custos 
associados à fragilidade da moeda que impõem pressão 
sobre a lucratividade, dado o aumento dos preços de 
insumos. 

A diminuição do ritmo da retomada observado na 
comparação com agosto de 2019, no entanto, evidencia 
a gravidade da crise que estamos enfrentando, que, 
associada a questões estruturais, impõe um cenário 
desafiador para a indústria nacional no médio e longo 
prazo. Estimamos que a atividade industrial necessita 
crescer em torno de 2% em setembro para voltar ao 
patamar de fevereiro deste ano.  
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Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research

Seções e atividades industriais - Agosto 2020
Var (%) a/aVar % m/m a/a 

Acum. 
2020 

Acum. 
12m 

Industria geral 3,2 -2,7 -8,6 -5,7 

Bens de capital 2.4 -16.9 -20.2 -14.3 

Bens intermediários 2.3 1.9 -4.2 -3.2 

Bens de consumo 2.9 -7.1 -13.7 -8.1 

Bens de c.  duráveis 18.5 -7.7 -30.1 -18.8 

Bens de c. semi e não duráveis 0.6 -7 -9 -5.2 

Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 


