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Em maio 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 maio, em comparação 

com abril, teve perfil generalizado de alta em 

grande parte das regiões analisadas. Em 

comparação com maio de 2019, no entanto, as 

perdas ainda são muito significativas. É 

preciso um olhar cuidadoso nestes dados, 

uma vez que a dinâmica da produção industrial 

pré-pandemia e todas as consequências que a 

crise sanitária impôs aos demais indicadores 

reforçam a nossa percepção de que o cenário 

é muito incerto e desafiador.  

 
O avanço de 7% na atividade industrial no mês de 
maio teve perfil generalizado de alta nas 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, se destacam: Paraná 
(24,1%), Pernambuco (20,5%), Amazonas (17,3%), 
Rio Grande do Sul (13,3%), Região Nordeste 
(12,7%), São Paulo (10,6%) e Bahia (7,6%), com os 
dois primeiros voltando a crescer após resultados 
negativos nos meses de março e abril de 2020. Do 
lado negativo, temos Pará e Ceará ambos com uma 

redução de 0,8% e Espírito Santo, o mais afetado, 
apresentando recuo de 7,8%. 

Na comparação com maio de 2019, no entanto, o 
setor industrial mostrou recuo de 21,9% em maio 
de 2020, com perfil generalizado de queda nos 
quatorze dos quinze locais pesquisados. Os estados 
do Ceará e Amazonas lideram a lista de retrações (-
50,8% e -47,3%, respectivamente) pressionadas 
pelo recuo nos setores de artefatos de couro, 
artigos para viagem e calçados, confecção de 
artigos do vestuário e acessórios, máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, produtos têxteis, 
outros produtos químicos, produtos de metal e 
bebidas, no caso do Ceará; e de coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis, outros 
equipamentos de transporte, bebidas e 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos 
e ópticos, no caso do Amazonas. Seguindo a Lista 
de retrações acima da média nacional destacam-se 
os Estados do Espírito Santo (-31,7), Rio Grande do 
Sul ( -27,3%), São Paulo (-23,4%) e a Região 
Nordeste (-23,2%). Do lado positívo apenas o 
estado de Goiais (1,5%), associado principalmente 
ao ramo de produção alimentícia. 

No acumulado em 2020 a redução verificada na 
produção nacional alcançou treze dos quinze locais 
pesquisados, com destaque para Ceará (-21,8%), 
Amazonas (-20,7%) e Espírito Santo (-18,5%) ao 
mesmo tempo que Rio de Jnaeiro e Pará 
apresentaram alta de (2,8%) e (0,9%), 
respectivamente, que foram sustentadas graças às 
atividades extrativas no Rio de Janeiro, enquanto 
no Pará, além da indústria extrativa, houve  
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crescimento da metalurgia. No acumulado em 12 
meses, a indústria sofreu retração de 5,4% 
representando o menor nível desde dezembro de 
2016 (-6,4%). Nesta base de comparação, todas as 
áreas pesquisadas apresentaram queda.                            

Locais 

Variação (%) 

maio/20 
Acum.  
2020 

Acum 
12 

meses 
m/m a/a 

PA 24,1 -18,1 -8,9 -2 

PE 20,5 -13,5 -4,7 -4,5 

AM 17,3 -47,3 -20,7 -3,8 

RS 13,3 -27,3 -16,6 -7,7 

NE 12,7 -23,2 -8,8 -5,9 

SP 10,6 -23,4 -13,6 -5,6 

BA 7,6 -20,7 -5,9 -5,1 

BR 7 -21,9 -11,2 -5,4 

MG 6,3 -15,1 -12,1 -9,1 

SC 5,4 -28,6 -15,4 -6,6 

RJ 5,2 -9,1 2,8 3,9 

MS 4,4 -3,4 -3,8 -4,2 

GO 3 1,5 -0,3 1,5 

PA -0,8 -13 0,9 1,3 

CE -0,8 -50,8 -21,8 -7,9 

ES -7,8 -31,7 -18,5 -18 
Fonte:IBGE | Elaboração Arazul Research 

Analisando o resultado de maio em relação a abril, 
é possível perceber que, com exceção do Ceará, a 
região Nordeste e os estados analisados (Bahia e 
Pernambuco) apresentaram resultados melhores 
em relação ao nacional. Padrão que se mantém 
para esses estados na análise em relação a abril de 
2020. De fato, quando observamos os números da 
região Nordeste por setor, é possível identificar um 
recuo menos acentuado tanto no que diz respeito 
às indústrias extrativas quanto às de 
transformação. É muito cedo, no entanto, para 

afirmar que tal movimento se constitui um indício 
forte de retomada para os níveis pré-pandemia, 
período em que, é importante destacar, já havia um 
processo de retração em curso. 

 

 

Como mencionamos no último relatório da 
indústria geral, apesar de ter recuperado 
parcialmente as perdas dos últimos meses, a 
recuperação sustentável da produção industrial 
está sujeita a questões de ordem estrutural 
presentes antes da pandemia e que foram 
agravadas com a crise sanitária. Vale chamar 
atenção ainda que a indústria brasileira é 
fortemente dependente da importação de bens de 
capital, e que os dados mais recentes da balança 
comercial mostraram um saldo positivo 
preocupante: uma queda brusca no volume de 
importações, o que certamente impactará a 
capacidade produtiva do país. Esse e outros fatores, 
tanto do lado da oferta quando da demanda, já 
mencionados por nós nos últimos relatórios, nos 
levam a entender que a retomada aos níveis pré-
pandemia não será rápida.  
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