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Em jun/20, a produção industrial avançou 8,9% 
em relação ao mês imediatamente anterior, 
segundo mês consecutivo de alta. 

 

Comentário Arazul Capital: O avanço da 

produção industrial em junho de 2020 (8,9% m/m 

e -9,0% a/a), surpreendeu positivamente o 

mercado, que esperava uma variação de 7,7% 

m/m e -10,2% a/a. A despeito deste segundo 

avanço consecutivo, nossas estimativas sugerem 

que a produção industrial ainda precisa crescer 

15,7% para retornar ao nível observado no 

período anterior a pandemia. 

 

O indicador de produção industrial de jun/20, divulgado 

hoje pelo IBGE (PIM-PF), avançou 8,9% ante mai/20, 

contribuindo para recuperar parte das perdas dos meses 

de março e abril. Em relação ao mesmo período de 2019, 

a produção industrial apontou retração de 9%. Na 

variação acumulada em 12 meses, registrou redução de 

5,6%, permanecendo com o aumento na intensidade das 

perdas frente aos resultados dos meses anteriores. No 

acumulado do ano (primeiro semestre de 2020) o recuo 

foi de 10,9%. 

 

O avanço de 8,9% da atividade industrial de maio para 

junho de 2020 foi explicado por um crescimento 

generalizado alcançando todas as grandes categorias 

econômicas e a maior parte (24) dos 26 ramos 

pesquisados. A contribuição positiva mais relevante 

sobre o total da indústria foi a de veículos automotores, 

reboques e carrocerias, que avançou 70,0%, mantendo a 

continuidade da retomada à produção. De fato, o setor 

acumulou expansão de 495,2% em dois meses 

consecutivos de crescimento na produção, mas ainda se 

encontra 53,7% abaixo do patamar de fev/20. 

 

 
 

Outras contribuições positivas relevantes foram: bebidas 

(19,3%), indústrias extrativas (5,5%), produtos de 

borracha e de material plástico (17,3%) e outros 

equipamentos de transporte (141,9%). Os ramos que 

apresentaram variação negativa em jun/20 em relação a 

mai/20 foram os de produtos alimentícios e de coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, 

ambos com queda de 1,8%. 

Na comparação com o junho do ano passado, o setor 

industrial assinalou redução de 9% em junho de 2020, 

com resultados negativos nas quatro grandes categorias 

econômicas e nos 21 dos 26 ramos pesquisados. Apesar 

disso, apresenta significativa melhora se comparado ao 

mês de maio, onde a queda foi de 21,9%. As maiores 

contribuições negativas, por ordem de impacto, foram 

resultantes das indústrias de veículos automotores, 

reboques e carrocerias (-51,6%) metalurgia (-25,3%), de 

confecção de artigos do vestuário e acessórios (-46,8%), 

de máquinas e equipamentos (-19,7%). Em relação aos 

impactos positivos, as principais influências vieram dos 

ramos de produtos de alimentícios (8,0%) produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos (13,1%), de bebidas 

(7,8%) e de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e 

de higiene pessoal (12,1%). 

Em relação às categorias econômicas, em comparação 

com mai/20 observou-se uma melhora em todos os 

segmentos, com destaque para bens de consumo 

duráveis (82,2%), e bens de capital (13,1%), acumulando 
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avanços de 287,4% e 47,3%, respectivamente, nos 

últimos dois meses. É preciso pontuar, no entanto, que 

esses segmentos ainda se encontram bem abaixo do 

patamar de fev/20. No comparativo com jun/19, no 

acumulado do ano e nos últimos 12 meses, o perfil foi 

generalizado de queda, evidenciando o menor ritmo da 

produção industrial, ainda refletindo os efeitos causados 

pela pandemia da COVID-19. 

 

 

 

A pesquisa de sondagem industrial realizada pela CNI 

confirma essa trajetória de recuperação em jun/20, com 

a produção aumentando e a ociosidade diminuindo. De 

fato, o ICEI (Índice de Confiança do Empresário 

Industrial) saiu de 41,2 pontos em junho para 47,6 

pontos em julho, um aumento de 6,4 p.p, evidenciando 

a terceira alta seguida após a forte queda de abril. Apesar 

disso, o impacto da pandemia ainda é notório sobre a 

indústria, a utilização média da capacidade instalada 

efetiva segue abaixo da usual e a intenção de investir 

segue baixa.  

Além disso, voltamos a chamar atenção para a trajetória 

da produção industrial no acumulado de 12 meses, onde 

é possível observar que a crise econômica desencadeada 

pela crise sanitária apenas aprofundou um processo de 

contração da indústria que já estava em curso. Na 

comparação do nível do índice com a média de 2012, o 

indicador continua em queda. Vale mencionar ainda que, 

de acordo com o IBGE, através da Pesquisa Pulso 

Empresa, 48,7% das 306 mil empresas industriais 

reportaram um impacto negativo da pandemia sobre 

suas atividades na segunda quinzena de junho em 

relação à primeira. 44,7% reportaram uma diminuição 

das vendas dos produtos comercializados e 41,8% 

relataram dificuldade sobre a capacidade da empresa 

para realizar pagamentos de rotina, na mesma base de 

comparação.   

Portanto, mesmo com a retomada das atividades 

produtivas em função da flexibilização das medidas de 

isolamento social e o aumento da confiança dos 

empresários, os efeitos desta crise ainda seguirão fortes 

sobre os componentes da demanda e da oferta, impondo 

limites a uma retomada rápida e consistente da indústria. 

Var % m/m a/a 
Acum. 

2020 

Acum. 

12m 

Industria geral 8,9 -9,0 -10,9 -5,6 

Bens de capital 13,1 -22,2 -21,2 -11,0 

Bens intermediários 4,9 -5,9 -6,6 -4,2 

Bens de consumo 15,9 -11,6 -16,2 -6,8 

Bens de c.  duráveis 82,2 -35,1 -36,8 -16,9 

Bens de c. semi e não 

duráveis 
6,4 -5,6 -10,3 -4,0 

Fonte:IBGE elaboração | Arazul Research 

O mês de junho de 2020 evidencia o segundo mês de 

crescimento da produção industrial nacional, ainda 

assim, recuperou apenas parte da retração de 26,6% 

acumulada no período março-abril de 2020. Esse 

resultado positivo é explicado principalmente pelo 

aumento do ritmo produtivo, após as paralisações 

ocorridas em diversas plantas industriais, dado o 

movimento de isolamento social em função da 

pandemia. 

 


