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Em abril de 2020, oito dos quinze locais 

analisados pela PIM-PF Regional obtiveram 

o pior resultado da série histórica. 

 

Comentário Arazul Capital: O avanço 

generalizado da pandemia da Covid-19 e a 

manutenção das políticas de isolamento social 

nas diferentes regiões do país estão 

associados com a forte queda da produção 

industrial regional, a despeito de algum 

crescimento no Pará e em Goiás. A dinâmica 

da produção industrial e dos demais 

indicadores antecedentes reforçam a nossa 

percepção de que o segundo trimestre será 

um dos mais desafiadores da nossa história.  

 

O grande recuo de 18,8% no indicador de produção 

industrial em abril desse ano, em comparação com o 

mês imediatamente anterior, teve perfil generalizado 

de queda em quase todos os locais analisados pela 

PIM-PF Regional. Oito dos quinze locais obtiveram o 

pior resultado já observado: Amazonas (-46,5%), 

Ceará (-33,9%), Região Nordeste (-29,0%), Paraná (-

28,7%), Bahia (-24,7%), São Paulo (-23,2%), Rio 

Grande do Sul (-21,0%) e Rio de Janeiro (-13,9%). 

Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, 

Pernambuco e Mato Grosso completaram o conjunto 

de locais com taxas negativas em abril de 2020. Pará 

e Goiás registraram as únicas taxas positivas depois 

de um resultado negativo no mês anterior. 

 Na comparação com abril de 2019, o setor 

industrial sofreu uma queda de 27,2% em abril de 

2020. Treze dos quinze locais pesquisados 

apresentaram resultados negativos, desses, nove 

tiveram o pior resultado já registrado desde o início 

da série histórica: Amazonas (-53,9%), Ceará (-

53,0%), Rio Grande do Sul (-35,8%), Região 

Nordeste (-33,1%), São Paulo (-31,7%), Santa 

Catarina (-30,8%), Paraná (-30,6%), Pernambuco (-

29,1%) e Bahia (-26,5%). Espírito Santo, Minas 

Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro completaram 

o conjunto de locais com resultados negativos 

nesse mês. Esses resultados foram influenciados 

principalmente pela redução na fabricação de bens 

de capital, de bens intermediários, de bens de 

consumo duráveis e de bens de consumo semi e 

não-duráveis.  
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Pará e Goiás foram os únicos a apresentar 

resultados positivos. O resultado muito superior do 

Pará (37,6%) foi influenciado pela baixa base de 

comparação, pois havia recuado 31,0% em abril de 

2019, mas também pelo comportamento positivo 

vindo das atividades de indústrias extrativas e de 

metalurgia. O resultado positivo em Goiás, foi 

influenciado pelos ramos de produtos alimentícios, 

de indústrias extrativas e de coque, produtos 

derivados do petróleo e biocombustíveis (álcool 

etílico).  

No acumulado para o período janeiro-abril de 2020 

a redução verificada na produção nacional alcançou 

treze dos quinze locais pesquisados, com destaque 

para Espírito Santo (-15,9%), Amazonas (-14,2%), 

Ceará (-14,1) e Rio Grande do Sul (-13,2%). 

Enquanto no acumulado em 12 meses, o destaque 

negativo foi o Espírito Santo (-17,6%) e Minas 

Gerais (-7,9%). 

 

 

 

Locais 

Variação (%) 

abr/20 
Acum.  
2020 

Acum 
12 

meses 
m/m a/a 

PA 4,9 37,6 5,8 2,5 

GO 2,3 0,4 -0,7 2,6 

RJ -13,9 -5,4 6,1 5,2 

MT -4,3 -11,6 -4,4 -3,5 

MG -15,9 -20,4 -11,4 -7,9 

ES -16,7 -23,9 -15,9 -17,6 

BA -24,7 -26,5 -1,8 -2,5 

BR -18,8 -27,2 -8,2 -2,9 

PE -11,7 -29,1 -3 -2,7 

PR -28,7 -30,6 -6,2 1,7 

SC -14,1 -30,8 -11,8 -2,6 

SP -23,2 -31,7 -10,3 -2,2 

NE -29 -33,1 -5,1 -3,5 

RS -21 -35,8 -13,2 -3,6 

CE -33,9 -53 -14,1 -3,1 

AM -46,5 -53,9 -14,2 0,3 

Fonte: IBGE 

 

É possível perceber também que a Região Nordeste e 

seus estados analisados apresentaram resultado pior 

em relação ao grave resultado nacional, com exceção de 

Pernambuco, na análise em relação ao mês 

imediatamente anterior, e Bahia, na análise em relação 

a abril de 2019, ainda assim, com resultados negativos 

importantes. Quando observamos os números por 

setor, é possível identificar que o movimento de queda 
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na indústria nos últimos meses no Nordeste foi 

motivado, principalmente, pelo brusco recuo na 

indústria de transformação. O padrão da indústria 

extrativa, no entanto, reafirma que a crise causada pela 

pandemia aprofundou um processo de retração que já 

estava em curso. 

 

 

O PIB no primeiro trimestre deste ano retraiu 1,5% 

em relação ao último trimestre de 2019, refletindo 

os efeitos da pandemia e das medidas de 

distanciamento social iniciadas em meados de 

março. No entanto, o agravamento da crise 

sanitária em curso e a manutenção das políticas de 

isolamento social em abril e maio, com alguns 

estados decretando ou ameaçando decretar um 

isolamento mais rígido, sugerem que a queda da 

atividade econômica neste segundo trimestre será 

bastante acentuada, e sem precedentes. A nossa 

expectativa é que a queda do PIB no segundo 

trimestre será disseminada em todas as regiões do 

país. Com a demanda (interna e externa) 

desaquecida e o aumento da taxa de desemprego, 

a atividade industrial seguirá retraída.    
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