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A produção industrial avançou 2,6% em 
setembro de 2020, retornando ao nível pré-
pandemia. 

 

Comentário Arazul Capital: O crescimento de 
2,6% da produção industrial em setembro, 
configurou a quinta taxa positiva consecutiva do 
ano, fazendo a produção retornar ao nível 
observado em fevereiro, portanto, antes da 
economia ser duramente afetada pelos efeitos 
da pandemia. Com exceção da produção de 
bens de capital, a variação foi positiva entre as 
grandes categorias econômicas, tanto na análise 
mês a mês quanto em relação a setembro de 
2019. 

 

O indicador de produção industrial de setembro de 2020, 
divulgado pelo IBGE (PIM-PF), avançou 2,6% em relação ao 
mês imediatamente anterior, seguindo o movimento de 
recuperação após as fortes perdas dos meses de março e 
abril. De fato, com esse resultado de setembro o nível da 
produção nacional retorna ao patamar pré-pandemia. Em 
relação ao mesmo período de 2019, a produção industrial 
cresceu 3,4%, um resultado particularmente importante, 
pois é a primeira taxa positiva após dez meses de quedas. 
Na variação acumulada em 12 meses, registrou redução de 
5,5% e no acumulado do ano (nove primeiros meses de 
2020) a queda foi de 7,2%. 

 

O avanço de 2,6% da atividade industrial de agosto para 
setembro de 2020 foi explicado por um crescimento 
generalizado, alcançando todas as grandes categorias 
econômicas e grande parte (22 dos 26) dos ramos 
pesquisados. A contribuição positiva mais relevante 
sobre o total da indústria foi a de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, que avançou 14,1%, mantendo 
a continuidade da retomada à produção. De fato, o setor 

acumulou expansão de 1.042,6% nos cinco meses 
consecutivos de crescimento após as paralizações de 
março e abril, mas ainda se encontra 12,8% abaixo do 
patamar de fevereiro de 2020. 

 
Ainda na comparação com agosto de 2020, outras 
contribuições positivas relevantes foram: máquinas e 
equipamentos (12,6%), confecção de artigos do 
vestuário e acessórios (16,5%) de couro, artigos para 
viagem e calçados (17,1%), produtos alimentícios 
(1,2%), metalurgia (3,5%) e produtos de minerais não-
metálicos (4,2%). Por outro lado, os quatro ramos que 
apresentaram redução na produção foram: indústrias 
extrativas (-3,7%), principal impacto negativo no mês, 
reprodução de gravações (-4,0%), produtos diversos (-
1,3%) e outros produtos químicos (-0,3%) 

Em relação às categorias econômicas, na comparação 
com setembro de 2020, observou-se uma melhora em 
todos os segmentos, com destaque para bens de 
consumo duráveis, que, ao crescer 10,7%, registraram a 
taxa positiva mais acentuada em setembro e o quinto 
mês seguido de expansão na produção. Os setores 
produtores de bens de capital (7,0%), de bens de 
consumo semi e não duráveis (3,7%) e de bens 
intermediários (1,3%) também assinalaram crescimento 
em setembro, com todos também apontando expansão 
pelo quinto mês consecutivo.  

O resultado que mais demonstra a recuperação da 
indústria, no entanto, é o comparativo com setembro de 
2019, onde três das quatro grandes categorias 
apresentaram variação positiva. Com destaque para 
bens intermediários que avançou 5,5% nessa base de 
comparação, seguido de bens de consumo (1,9%). A 
categoria bens de capital, no entanto, apresentou a 
única variação negativa nessa base de comparação (-
2%), porém, uma variação negativa muito menor se 
comparada a de agosto, onde a queda nessa categoria 
foi de 16,9%.  



 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL MENSAL | Brasil      

 

O mês de setembro de 2020 evidenciou o quinto mês 
consecutivo de crescimento da produção industrial 
nacional, resultado explicado pelo aumento do ritmo 
produtivo, após as paralisações ocorridas em diversas 
plantas industriais, mas também por mudanças dos 
padrões de consumo. O incentivo ao trabalho remoto 
estimulou o consumo de equipamentos eletrônicos, por 
exemplo, influenciando a produção. Além disso, o auxílio 
emergencial, destinado à população menos favorecida 
economicamente, estimulou o consumo de alimentos, 
fazendo a produção de produtos alimentícios retornar a 
patamares de 2017.  

 

Outros indicadores corroboram com melhora da 
atividade industrial em setembro e os dados mais 
recentes indicam que esse movimento se manteve em 
outubro. De acordo com dados da Confederação 
Nacional da Indústria, a atividade industrial de setembro 
foi superior ao usual para o mês, dado que o índice de 
evolução da produção atingiu 59,1 pontos, bem acima 
da linha divisória de 50 pontos. A alta da produção foi 
acompanhada também de mais contratações.  

De fato, o crescimento de emprego formal em setembro 
foi puxado pela indústria. Segundo dados divulgados 
pelo CAGED, dos 313,5 mil empregos criados em 
setembro, 108,3 mil foram criados na indústria de 
transformação.  

 

Além disso, segundo a IHS Markit, o Índice de Gerentes 
de Compras (ou PMI da indústria brasileira) indicou que 
o setor industrial brasileiro atingiu 64,9 pontos em 
setembro, após registrar 64,7 pontos em agosto. E, os 
resultados de outubro, já divulgados, indicam a máxima 
histórica, dado o recorde de 66,7 pontos. Esses 
resultados positivos se destacaram no volume de novos 
pedidos, exportações e empregos, indicando a 
consistente recuperação do setor, com as empresas 
reportando melhores condições de demanda, 
reabertura de alguns negócios e esforços de 
reabastecimento dos clientes. 

Os resultados da produção industrial de setembro 
vieram muito acima do esperado pela mediana do 
mercado, tanto na análise mês a mês quanto no 
comparativo com o mesmo mês de 2019 (2,2% em 
ambas as métricas). Isso sugere que a produção 
industrial dará uma grande contribuição para o 
crescimento do PIB nos dois últimos trimestres de 2020. 
As expectativas para o crescimento da indústria em 
2021, no entanto, ainda seguem cautelosas, por conta 
da incerteza sobre o fim dos incentivos governamentais 
que tem sustentado a demanda nos últimos meses.   
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Seções e atividades industriais - Agosto 2020
Var (%) a/aVar % m/m a/a 

Acum. 
2020 

Acum. 
12m 

Industria geral 2,6 3,4 -7,2 -5,5 

Bens de capital 7 -2 -17,9 -14,4 

Bens intermediários 1,3 5,5 -3,1 -2,7 

Bens de consumo 4,6 1,9 -11,8 -8,2 

Bens de c.  duráveis 10,7 2,2 -26,7 -19,4 

Bens de c. semi e não duráveis 3,7 1,8 -7,6 -5,1 

Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 


