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A produção industrial avançou 1,2% em 
novembro de 2020, com predominância de 
taxas positivas entre as regiões analisadas. 

 

Comentário Arazul Capital: O crescimento de 
1,2% da produção industrial em novembro, 
configurou a sétima taxa positiva consecutiva de 
2020, com destaque para a produção de bens de 
capital. Os indicadores de utilização da 
capacidade instalada e de confiança empresarial 
seguem positivos, demonstrando o otimismo do 
setor. Ao passo que os estoques continuam em 
queda e abaixo do desejado pela indústria, 
indicando que o dinamismo observado até aqui 
deve se manter nos próximos meses de modo a 
recompor os níveis de armazenamento. Em um 
horizonte mais longo, no entanto, fatores 
estruturais podem limitar a manutenção desse 
movimento.  

 
O indicador de produção industrial de novembro de 2020, 

divulgado pelo IBGE (PIM-PF), avançou 1,2% em relação ao 

mês imediatamente anterior. Em relação ao mesmo 

período de 2019, a produção industrial cresceu 2,8% 

terceira taxa positiva consecutiva após dez meses de 

quedas. A variação acumulada em 12 meses apresentou 

queda de 5,2%, e, no acumulado do ano (onze primeiros 

meses de 2020) o recuo foi de 5,5%. 

 

O avanço de 1,2% da atividade industrial em novembro, 

em relação ao mês imediatamente anterior, foi explicado 

pelo crescimento de todas as grandes categorias 

econômicas pesquisadas e 17 dos 26 ramos da indústria. 

A contribuição positiva mais relevante sobre a indústria 

geral foi a de veículos automotores, reboques e 

carrocerias, que avançou 11,1%, mantendo a 

continuidade da retomada à produção. O setor 

acumulou expansão de 1.203,2% nos sete meses 

consecutivos de crescimento, eliminando as perdas 

decorrentes das paralizações de março e abril. 

 
Outras contribuições positivas relevantes foram: outros 

produtos químicos (5,9%), confecção de artigos do 

vestuário e acessórios (11,3%) e máquinas e 

equipamentos (4,1%). Os principais impactos negativos 

nesse mês, por outro lado, vieram de produtos 

alimentícios (-3,1%), indústrias extrativas (-2,4%) e 

produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,8%). 

Entre as grandes categorias econômicas, ainda na 

comparação com o mês imediatamente anterior, 

destacam-se os bens de capital (7,4%) e bens de 

consumo duráveis (6,2%), ambos em patamar de 

produção superior ao observado no período pré-

pandemia. Os setores produtores de bens de consumo 

semi e não-duráveis (1,5%) e de bens intermediários 

(0,1%) também registraram crescimento nesse mês.  

Em relação ao mesmo período de 2019, a produção 

industrial cresceu 2,8%, com três das quatro grandes 

categorias econômicas e 16 dos 26 ramos da indústria 

apresentando variação positiva. Entre as atividades, as 

principais influências no total da indústria foram 

registradas em máquinas e equipamentos (15,9%), 

coque, produtos derivados do petróleo e 

biocombustíveis (4,9%), outros produtos químicos (8,4%) 

e bebidas (11,2%). Em relação às grandes categorias 

econômicas, o setor produtor de bens de capital (12,8%) 

assinalou o avanço mais acentuado. Por outro lado, o 

setor produtor de bens de consumo semi e não-duráveis 

(-0,9%) registrou variação negativa. 
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Outros indicadores corroboram com melhora da 

atividade industrial em novembro, e os dados mais 

recentes indicam que esse movimento deve se manter 

nos próximos meses. O Índice de Confiança do 

Empresário Industrial (ICEI – CNI) de dezembro seguiu 

em patamar de elevada confiança (acima dos 50 pontos). 

As sondagens do IBRE/FGV dialogam com os dados do 

CNI, indicando que a indústria foi o único setor a 

sustentar a tendência de alta da confiança em dezembro.  

Ainda segundo as sondagens realizadas pela Fundação 

Getúlio Vargas, os indicadores de expectativas na 

indústria em relação à evolução do emprego (nos 

próximos 3 meses) e da tendência dos negócios (seis 

meses seguintes) subiram em dezembro, sinalizando que 

o setor continua otimista em relação ao primeiro 

semestre de 2021. Vale destacar que a Utilização da 

Capacidade Instalada média da indústria (UCI - CNI) ficou 

em 73% em novembro, 3 pontos percentuais acima do 

registrado em novembro de 2019, superando o 

registrado em todos os meses de novembro. 

O avanço de 1,2% da atividade industrial no mês de 

novembro de 2020 foi disseminado entre as regiões. 

Bahia (4,9%), Rio Grande do Sul (3,8%) e Amazonas 

(3,4%) assinalaram as expansões mais acentuadas. Na 

comparação com o mesmo mês do ano passado, dez dos 

quinze locais pesquisados mostraram resultados 

positivos. Nesta base de comparação, no entanto, os 

avanços mais significativos foram observados no Paraná 

(14,0%), Santa Catarina (11,1%) e Pernambuco (10,0%). 

 

Em relação a Região Nordeste - única grande região 

avaliada pela PIM-PF-Reg - e seus estados analisados, foi 

percebido um resultado acima do observado no nível 

nacional em ambas as métricas. Com exceção de 

Pernambuco, na comparação com o mês imediatamente 

anterior, e Bahia, em relação a novembro do ano 

passado. 

Apesar da recuperação recente - que deve se manter nos 

próximos meses a fim de recompor os níveis de estoques 

ainda muito baixos -, a tendência dos dados nos mostra 

que há um longo caminho a percorrer. A média móvel do 

índice no Brasil, no Nordeste e nos seus estados, indica 

que a crise sanitária apenas aprofundou um processo de 

contração da indústria já em curso. E, entre os estados 

do Nordeste, o cenário da Bahia se mostra ainda mais 

desafiador. 

 

Var % m/m a/a 
Acum. 
2020 

Acum. 
12m 

Industria geral 1,2 2,8 -5,5 -5,2 

Bens de capital 7,4 12,8 -13,1 -12,6 

Bens intermediários 0,1 3,6 -1,8 -1,9 

Bens de consumo 2,1 -0,1 -9,9 -9,1 

Bens de c.  duráveis 6,2 2,7 -22 -20,5 

Bens de c. semi e não duráveis 1,5 -0,9 -6,5 -5,9 

Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 


