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A produção industrial avançou em dezembro, 
mas fechou o ano de 2020 com queda de 4,5% 
em relação a 2019  

 

Comentário Arazul Capital: O crescimento de 
0,9% da produção industrial em dezembro, 
configurou a oitava taxa positiva consecutiva de 
2020, com destaque para bens de capital e bens 
de consumo duráveis. Apesar disso, a produção 
caiu 4,5% em 2020, acelerando a perda 
verificada em 2019. Os estoques seguem em 
queda, de modo que a necessidade de recompor 
os níveis de armazenamento deve manter a 
produção aquecida no curto prazo, mas a falta ou 
alto custo de insumos continua sendo o principal 
problema relatado pelos empresários, o que 
limita o crescimento da produção. Para o cenário 
prospectivo, a queda da confiança dos 
empresários industriais em janeiro, associada ao 
fim dos auxílios, também indica uma diminuição 
do ritmo de crescimento do setor.  

 
O indicador de produção industrial de dezembro de 2020, 

divulgado pelo IBGE (PIM-PF), avançou 0,9% em relação ao 

mês imediatamente anterior. Em relação ao mesmo 

período de 2019, a produção industrial cresceu 8,2%, 

quarta taxa positiva consecutiva após dez meses de quedas. 

Apesar disso, a produção industrial fecha 2020 em queda 

pelo segundo ano seguido (-4,5%). 

 

O avanço de 0,9% da atividade industrial em dezembro, 

em relação ao mês imediatamente anterior, foi explicado 

pelo crescimento de três das quatros grandes categorias 

econômicas pesquisadas e 17 dos 26 ramos da indústria. 

As contribuições positivas mais relevantes sobre a 

indústria geral vieram da metalurgia (19,0%), veículos 

automotores, reboques e carrocerias (6,5%) e indústrias 

extrativas (3,7%).  

 
Outras contribuições positivas relevantes foram: 

máquinas e equipamentos (6,0%), de produtos têxteis 

(15,4%), de confecção de artigos do vestuário e 

acessórios (11,5%), de produtos de borracha e de 

material plástico (4,8%), de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos (8,4%), de equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos (4,7%) e de produtos de 

metal (2,9%). 

Entre as grandes categorias econômicas, ainda na 

comparação com o mês imediatamente anterior, os bens 

de capital e os bens de consumo duráveis seguem como 

destaques, ambos em patamar de produção superior ao 

observado no período pré-pandemia. O setor produtor 

de bens intermediários também registrou crescimento, 

revertendo os resultados negativos de outubro e 

novembro.  O segmento de bens de consumo semi e não-

duráveis, por outro lado, registrou a única taxa negativa 

em dezembro de 2020. 

Em relação ao mesmo período de 2019, a produção 

industrial cresceu 8,2%, com todas das quatro grandes 

categorias econômicas apresentando crescimento, assim 

como 19 dos 26 ramos da indústria. Entre as atividades, 

as principais influências no total da indústria foram 
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registradas por veículos automotores, reboques e 

carrocerias (22,6%), máquinas e equipamentos (37,4%) e 

metalurgia (28,9%). Em relação às grandes categorias 

econômicas, o setor produtor de bens de capital (35,4%) 

e bens de consumo duráveis (14,1%) assinalaram os 

avanços mais acentuados. 

Indicadores mais recentes, por outro lado, apontam para 

possível diminuição do ritmo de crescimento do setor. O 

indicador de utilização da capacidade instalada (UCI) 

média da indústria caiu 3 p.p em dezembro, embora se 

mantenha aquecido em relação ao mesmo mês de 2019. 

Além disso, o Índice de Confiança do Empresário 

Industrial (ICEI – CNI) de janeiro recuou 2,2 pontos, 

passando de 63,1 pontos para 60,9 pontos, após oito 

meses de altas consecutivos. As sondagens do IBRE/FGV 

dialogam com os dados do CNI, indicando que a 

confiança da indústria caiu no primeiro mês de 2021. 

É preciso considerar que os estoques seguem abaixo do 

desejado pela indústria, indicando que a pordução deverá 

continuar aquecida no sentido de recompor os níveis de 

armazenamento. Contudo, o problema de escassez de 

insumos tem preocupado o empresariado, e a falta ou alto 

custo da matéria prima pode contribuir para o 

arrefecimento do ritmo da produção no primeiro trimestre 

do ano. Do lado da demanda, há que se considerar o fim 

dos auxílios emergenciais e a elevação recente da inflação, 

fatores que atuam no sentido de restringir o poder de 

compra dos consumidores.  

 

Apesar da recuperação recente e da necessidade de 

recompor os níveis de estoques ainda muito baixos, a 

tendência dos dados nos mostra que há um longo 

caminho a percorrer. E, quando observamos a média 

móvel do indicador de produção industrial no Brasil fica 

claro que a crise sanitária apenas aprofundou um 

processo de contração da indústria já em curso.  
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Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research

Seções e atividades industriais - Dez/20
Var (%) a/a

Var % m/m a/a 
Acum. 
2020 

Acum. 
12m 

Industria geral 0.9 8.2 -4.5 -4.5 

Bens de capital 2.4 35.4 -9.8 -9.8 

Bens intermediários 1.6 8.2 -1.1 -1.1 

Bens de consumo 0.4 4.1 -8.9 -8.9 

Bens de c.  duráveis 2.4 14.1 -19.8 -19.8 

Bens de c. semi e não duráveis -0.5 1.8 -5.9 -5.9 

Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 


