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Em setembro de 2020, doze dos quinze locais 
analisados pela PIM – PF regional apresentaram 
crescimento em relação ao mesmo mês do ano 
passado. 

 

Comentário Arazul Capital:  O resultado positivo 
da indústria em setembro marcou o retorno da 
produção ao nível observado no pré-pandemia, 
movimento acompanhado pela maioria das 
Unidades da Federação analisadas, com exceção 
do Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
Bahia. O aumento do número de vagas formais na 
indústria, em detrimento do grave cenário do 
mercado de trabalho, sinaliza que o setor terá forte 
contribuição no resultado agregado dos dois 
últimos trimestres de 2020. 

 

O avanço de 2,6% na atividade industrial no mês de 
setembro de 2020 teve perfil generalizado de alta em 
onze dos quinze locais analisados 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: Paraná 
(7,7%), Amazonas (5,8%), São Paulo (5,0%), Espírito 
Santo (5,0%), Rio Grande do Sul (4,5%), Santa Catarina 
(4,5%) e Bahia (4,0%).  

 

Os locais que apresentaram resultado positivo abaixo 
do nacional foram: Minas Gerais (1,9%), Ceará (1,3%), 
Região Nordeste (1,1%) e Goiás (0,4%). Por seu turno, 
Mato Grosso ao recuar 3,7% eliminou o avanço de 1,3% 
observado no mês anterior, as demais variações 
negativas nessa base de comparação foram observadas 
no Rio de Janeiro (-3,1%), Pará (-2,8%) e Pernambuco (-
1,3%).  

Na comparação com setembro de 2019 a produção 
industrial total apresentou a primeira variação positiva 
após dez meses de quedas (3,4%), com perfil 
generalizado de alta: doze dos quinze locais 
pesquisados apresentaram resultados positivos. Os 
estados do Amazonas (14,2%), Ceará (8,5%) e Pará 
(8,1%) assinalaram os avanços mais intensos, 
influenciados, principalmente, pelas expansões 
observadas nos setores de equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e ópticos, bebidas e 
outros equipamentos de transporte, no Amazonas; de 
artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, 
produtos alimentícios, bebidas e coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis, no Ceará; e de 
indústrias extrativas, no Pará. 

 

Os estados que apresentaram variação negativa nessa 
base de comparação foram: Espírito Santo (-11,0%), 
Mato Grosso (-6,2%) e Bahia (-1,9). Influenciados, 
principalmente, pelas quedas observadas nas indústrias 
extrativas e metalurgia, no Espírito Santo; de produtos 
alimentícios, produtos de madeira e bebidas, no Mato 
Grosso; e indústrias extrativas, de coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis, artigos para 
viagem e calçados, metalurgia e veículos automotores, 
reboques e carrocerias, na Bahia.  

No acumulado em 2020 a redução verificada na 
produção nacional (-7,2%) alcançou doze dos quinze 
locais pesquisados, com destaque para Espírito Santo (-
18,0%), Ceará (-11,9%), Amazonas (-10,6%) e Rio 
Grande do Sul (-10,4%). Os avanços, por outro lado, 
vieram de Goiás (2,5%), Rio de Janeiro (2,2%) e 
Pernambuco (1,8%), impulsionados, principalmente, 
pelo comportamento positivo vindo das atividades de 
produtos alimentícios e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos em Goiás; de indústrias extrativas, no Rio 
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de Janeiro; e de produtos alimentícios, em 
Pernambuco. No acumulado em 12 meses, a indústria 
sofreu retração de 5,5%, com perfil generalizado de 
queda em doze dos quinze locais pesquisados, desses, 
porém, onze apresentaram quedas menos acentuadas 
em relação ao mês imediatamente anterior. 

Locais 

Variação (%) 

Setembro de 2020 Acum.  
2020 

Acum 12 
meses m/m a/a 

Brasil 2.6 3.4 -7.2 -5.5 

Nordeste 1.1 3.2 -5.6 -3.8 

Amazonas 5.8 14.2 -10.6 -5.7 

Pará -2.8 8.1 -0.5 -0.8 

Ceará 1.3 8.5 -11.9 -8.2 

Pernambuco -1.3 7.5 1.8 1.2 

Bahia 4 -1.9 -7 -5.8 

Minas Gerais 1.9 3.3 -6.5 -7 

Espírito Santo 5 -11 -18 -19.3 

Rio de Janeiro -3.1 0.8 2.2 3.6 

São Paulo 5 4.9 -9.4 -7 

Paraná 7.7 3.2 -7.2 -4.8 

Santa Catarina 4.5 7.6 -9.7 -7.6 

Rio Grande do Sul 4.5 5.8 -10.4 -8.6 

Mato Grosso -3.7 -6.2 -2.9 -2.7 

Goiás 0.4 5.3 2.5 3.4 

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 aquém do observado no 
nível nacional, na comparação com o mês 
imediatamente anterior, com exceção da Bahia. No 
entanto, em comparação ao mesmo mês do ano 
passado, Pernambuco e Ceará apresentaram 
desempenho superior ao nacional. A Bahia, por outro 
lado, performa bem abaixo do resto do país, variando 
negativamente nessa base de comparação. 

 

Como temos observado, quando desagregamos este 
resultado por setor, em comparação com setembro de 
2019, percebemos que a indústria de transformação 
segue puxando o resultado da indústria geral no 

Nordeste, que registrou alta de 3,2%. As indústrias 
extrativas, por outro lado, apresentaram variação 
negativa mais intensa que no resultado de agosto. 

 

Como mencionamos no último relatório da indústria 
geral, setembro de 2020 evidencia o quinto mês 
consecutivo de crescimento da produção industrial, 
crescendo, inclusive, no comparativo com setembro do 
ano passado. Outros indicadores corroboram com 
melhora da atividade e os dados mais recentes indicam 
que esse movimento deve se manter em outubro.  De 
fato, a Confederação Nacional da Indústria divulgou que 
a atividade industrial foi superior ao usual para um mês 
de setembro e que a alta da produção foi acompanhada 
também de mais contratações, corroborando os dados 
do CAGED, que mostraram que dos 313,5 mil empregos 
criados no mês, 108,3 mil vieram da indústria de 
transformação. 

Setembro evidencia também o retorno da produção 
nacional aos níveis de janeiro de 2020, antes, portanto, 
dos efeitos causados pela pandemia. Esse retorno já é 
observado na maioria das Unidades da Federação. Os 
estados da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato 
Grosso, no entanto, ainda necessitam crescer em torno 
de 8,6%, 3,3%, 2% e 3,8%, respectivamente, para voltar 
ao patamar de produção pré-crise. Os resultados 
recentes da indústria reforçam o nosso entendimento 
de que este setor contribuirá para que PIB nos dois 
últimos trimestres venha acima do esperado. O 
desempenho no próximo ano, no entanto, segue incerto, 
dada a expectativa sobre o fim dos incentivos 
governamentais que tem sustentado a demanda nos 
últimos meses.   

 


