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Em julho de 2020, doze dos quinze locais 
analisados pela PIM – PF regional apresentaram 
crescimento em relação ao mês anterior. 

 

Comentário Arazul Capital:  O resultado positivo 
da indústria em julho, em comparação com junho 
de 2020, teve perfil generalizado de alta nas 
regiões analisadas, com exceção do Mato Grosso, 
Paraná e Goiás. Em comparação com julho de 
2019, no entanto, as perdas seguem significativas. 
Dessa forma, a recuperação seguirá desigual 
entre as unidades da federação, dado que a 
produção industrial em alguns estados já retornou 
aos níveis pré-pandemia, enquanto em outros 
necessita crescer muito acima da média nacional 
para alcançar esse patamar.  

 

O avanço de 8,0% na atividade industrial no mês de 

julho de 2020 teve perfil generalizado de alta em doze 

das quinze regiões analisadas pela PIM – PF regional, 

divulgada hoje pelo IBGE. Entre aquelas cujo índice foi 

superior ao nacional, na comparação com o mês 

imediatamente anterior, destacam-se: Ceará (34,5%) e 

Espírito Santo (28,3%), cujos avanços foram os mais 

acentuados, e marcaram a terceira e a segunda taxa 

positiva consecutiva, respectivamente.  Região 

Nordeste, Amazonas, Bahia, Santa Catarina, 

Pernambuco, Minas Gerais, e São Paulo, também 

mostraram avanços mais intensos do que a média 

nacional.  

 

Os locais que apresentaram resultado positivo abaixo 

do nacional foram: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e 

Pará. Por seu turno, Mato Grosso (-4,2%) segue 

apresentando o maior recuo.  Paraná e Goiás se 

destacam como os demais resultados negativos do mês.  

Na comparação com julho de 2019, no entanto, o setor 

industrial mostrou recuo de 3% em julho de 2020, com 

oito dos quinze locais pesquisados apresentando 

resultados negativos. Os estados do Espírito Santo (-

13,4%) e Paraná (-9,1%) lideram a lista de retrações, 

pressionadas pelo recuo nas indústrias extrativas e 

metalurgia, no Espírito Santo; E de veículos 

automotores, reboques e carrocerias e máquinas e 

equipamentos, no Paraná. Seguindo a lista de retrações 

acima da média nacional destacam-se Pará, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo. 

Do lado positivo, Pernambuco (17,0%) apresentou o 

avanço mais acentuado nesse mês, influenciado 

principalmente pelas atividades de bebidas, de outros 

produtos químicos, de produtos alimentícios, de 

produtos de borracha e de material plástico e de 

perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene 

pessoal. Amazonas, Goiás, Ceará, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Região Nordeste, assinalam as demais taxas 

positivas nesta base de comparação. 

 

No acumulado em 2020 a redução verificada na 

produção nacional (-9,6%) alcançou treze dos quinze 

locais pesquisados, com destaque para Espírito Santo (-

19,7%), Ceará (-18,2%) e Amazonas (-15,9%). Por outro 
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lado, Rio de Janeiro (2,1%) e Goiás (1,7%) apresentaram 

os avanços no índice, por conta do comportamento 

positivo vindo das atividades de indústrias extrativas, no 

Rio de Janeiro; E de produtos alimentícios e produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos, em Goiás. No 

acumulado em 12 meses, a indústria sofreu retração de 

5,7%, com perfil generalizado de queda em treze dos 

quinze locais pesquisados, desses, cinco apontaram 

menor dinamismo frente aos índices do mês 

imediatamente anterior. 

Locais 

Variação (%) 

Julho de 2020 Acum.  

2020 

Acum 12 

meses m/m a/a 

Amazonas 14.6 6 -15.9 -4.8 

Bahia 11.1 -5.7 -7.1 -5.6 

Brasil 8 -3 -9.6 -5.7 

Ceará 34.5 2.7 -18.2 -9.4 

Espírito Santo 28.3 -13.4 -19.7 -19.6 

Goiás -0.3 4 1.7 2.5 

Mato Grosso -4.2 -4.4 -1.5 -2.2 

Minas Gerais 9.2 1.5 -9.2 -8.1 

Nordeste 17.5 0.9 -8 -5.4 

Paraná -0.3 -9.1 -8.6 -3.6 

Pará 2.1 -7.5 -2 -0.7 

Pernambuco 9.5 17 -0.7 -2 

Rio Grande do Sul 7 -7.5 -14.5 -9.7 

Rio de Janeiro 7.6 1 2.1 4.1 

Santa Catarina 10.1 -4.9 -13.4 -7.9 

São Paulo 8.6 -3.3 -12.4 -6.6 

Fonte:IBGE | Elaboração Arazul Research 

Em relação a Região Nordeste, única grande região 

avaliada pela PIM-PF-Reg, e seus Estados analisados, 

percebemos um resultado superior ao observado no 

nível nacional, com exceção da Bahia na análise em 

relação a julho de 2019. Quando desagregamos este 

resultado por setor, é possível identificar que uma 

variação positiva na indústria de transformação (2,1%) 

em relação ao mesmo mês do ano passado, o que segue 

puxando o resultado da indústria geral, que nesse mês 

registrou alta de 0,9% no Nordeste. Além disso, as 

indústrias extrativas, apresentaram recuo menos 

intenso que nos meses anteriores. Estes resultados 

refletem, principalmente, a ampliação do movimento 

de retorno à produção de unidades produtivas, após as 

interrupções nos primeiros meses da crise. 

 

Como mencionamos no último relatório da indústria 

geral, julho de 2020 evidencia o terceiro mês 

consecutivo de crescimento da produção industrial. De 

fato, outros indicadores corroboram com melhora da 

atividade industrial em julho e os dados mais recentes 

indicam que esse movimento deve se manter em 

agosto.  Ainda assim, estas três altas consecutivas não 

foram suficientes para recuperar a perda acumulada no 

período entre março-abril de 2020.  

Estimamos que produção industrial nacional precisará 

crescer em torno de 6% a partir de agosto para retornar 

ao nível observado em fevereiro último. Entre as 

unidades da federação essa retormada segue desigual. 

Enquanto alguns poucos estados como Amazonas e 

Pernambuco retornaram aos níveis de pré-pandemia, 

estimamos que a Bahia necessita crescer 

aproximadamente 14% a partir de agosto para retornar 

aos níveis de fevereiro último.  Dessa maneira, o cenário 

das indústrias regionais segue muito desafiador, 

principalmente pelo fato de que a recuperação 

sustentável da produção industrial está sujeita a 

questões de ordem estrutural, agravadas em função da 

pandemia.  


