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Produção Industrial | Var % m/m  
(ajustado sazonalmente) 

Em maio de 2020, a produção industrial 
nacional mostrou avanço de 7,0% frente ao 
mês imediatamente anterior, após dois 
meses de forte queda  

 

Comentário Arazul Capital: O avanço da 
produção industrial em maio de 2020 (7,0% 
m/m e -21,9% a/a), reflete uma leve retomada 
da atividade, mas não o suficiente para 
recuperar de imediato os impactos causados 
pela pandemia. Contudo, ela foi mais 
acentuada do que a retomada esperada pelo 
mercado (6,7% m/m e -22,3% a/a). Ainda 
assim, a não alteração nas condições das 
empresas, a dificuldade na obtenção de 
crédito através dos programas 
governamentais e a incerteza quando ao fim 
da crise sanitária no cenário atual corrobora 
com a nossa percepção de que a retomada da 
atividade industrial ocorrerá de forma lenta. 

 

O indicador de produção industrial, divulgado hoje 
pelo IBGE (PIM-PF), avançou 7,0% ante o mês de abril 
encerrando dois meses seguidos de quedas. Em 
relação ao mesmo período de 2019, a produção 
industrial apontou retração de 21.9%. Na variação 
acumulada em 12 meses, a produção industrial 
passou de queda de -2,9% no mês anterior para 6,4%. 

 

 

 
Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 

 
O avanço de 7,0% da atividade industrial de abril para 
maio de 2020 foi explicado por um crescimento 
generalizado alcançando todas as grandes categorias 

econômicas e a maior parte (20) dos 26 ramos 
pesquisados. As contribuições positivas mais 
relevantes sobre o total da indústria foram:   veículos 
automotores, reboques e carrocerias (244,4%) coque, 
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis 
(16,2) e bebidas (65,6%). Retomada bastante 
significativa após o retorno parcial das atividades 
após a queda observada por conta do Covid-19. 
Apesar de aumento expressivo, sendo a maior 
variação positiva da série histórica, o índice ainda se 
encontra 72,8% abaixo de fevereiro.  

Por outro lado, indústrias extrativas. (-5,6%), celulose, 
papel e produtos de papel (-6,4%) e perfumaria, 
sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-
6,0%.) apresentaram leve queda. Com excessão 
último grupo, Indústrias extrativas, celulose, papel e 
produtos de papel carregam perdas ao longo do ano. 

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o 
setor industrial assinalou redução de 21,9% em maio 
de 2020, com resultados negativos nas quatro 
grandes categorias econômicas, 22 dos 26 ramos, 72 
dos 79 grupos e 81,9% dos 805 produtos pesquisados. 
Contudo, apresenta leve melhora se comparado ao 
mês de abril, onde a queda foi de 27,2%. 

Dentre eles, as maiores contribuições negativas, por 
ordem de impacto, foram resultantes das indústrias 
de veículos automotores, reboques e carrocerias (-
74,5%) máquinas e equipamentos (-35.8%), 
metalurgia (-28%), artigos de vestuário e acessórios (-
60,8%). Em relação aos impactos positivos, as 
principais influências vieram dos ramos de produtos 
de alimentícios (2,9%) e coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombustíveis (1,6%) 

 

 

 
Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 
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Produção Industrial | Méd. Móvel 12m 

Em relação as categorias econômicas, em 
comparação com abr/20 observou-se uma melhora 
em todos os segmentos, com destaque para bens de 
capital, com maior alta do período, (28,7%) e o sub-
grupo bens de consumo duráveis, com expressiva alta 
(92,5%). No comparativo com mai/19, no acumulado 
do ano e nos últimos 12 meses, no entanto, o perfil 
foi generalizado de queda.  

 

 

 
Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 

A produção industrial em maio de 2020 recuperou 
parcialmente as perdas dos últimos dois meses, 
sinalizando que o pior momento da indústria em 
função da pandemia do novo coronavírus foi 
realmente o mês de abril, em que houve uma 
paralização quase que total de importantes 
categorias econômicas, como a indústria de veículos 
automotores, reboques e carrocerias. Contudo, é 
necessário analisar o resultado da indústria no mês de 
maio com cautela, haja vista que essa taxa de 
crescimento se deve, principalmente, a uma base de 
comparação muito baixa. 

De fato, o Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) apresentou melhora de 6,5 pontos 
entre maio e junho puxado principalmente pela alta 

no componente de expectativa da demanda. Esse 
aumento nas expectativas é em grande parte fruto do 
afrouxamento do distanciamento social em diversos 
estados e a retomada de economias desenvolvidas, o 
que pode contribuir para uma retomada dos 
investimentos.   

No entanto, como mencionado anteriormente, é 
importante observar que ao analisar a trajetória da 
produção industrial no acumulado de 12 meses, nota-
se que a crise causada pela pandemia aprofundou o 
processo de retração da indústria que já estava em 
curso. Na comparação do nível do índice com a média 
de 2012, o indicador continua se afastando. Portanto, 
mesmo com o aumento do otimismo acerca da 
retomada da demanda e um mês de maio positivo, a 
incerteza sobre o fim da crise sanitária ou mesmo 
uma “segunda onda” seguirão pressionando a 
trajetória recente da produção industrial para baixo 
nos próximos meses.   

 

 

 
Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 

Além disso, o IBC-br, um indicador que pode ser 
analisado como uma prévia do PIB mensal, 
apresentou queda de 9,73% de entre os meses de 
março e abril, representando o pior resultado da 
série para o mês e corroborando com nossa tese de 
um PIB negativo de 2 digitos no segundo trimeste. 
De modo que a grande incerteza que domina o 
ambiente econômico em função dos impactos da 
crise sanitária na oferta e na demanda, bem como 
das tensões políticas, contribui para a paralisação 
dos investimentos e dificulta a recuperação da 
atividade industrial.  
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Var % m/m a/a 
Acum. 
2020 

Acum. 
12m 

Industria geral 7 -21,9 -11,2 -5,4 

Bens de capital 28,7 -39,4 -21 -9,6 

Bens intermediários 5,2 -14,6 -6,7 -4,2 

Bens de consumo 14,5 -31 -17,1 -6,3 

Bens de consumo duráveis 92,5 -69,7 -37,1 -14,7 

Bens de consumo semi e não duráveis 8,4 -19,3 -11,2 -4 

Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 
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