
 
Goiânia, 08 de julho de 2020. 

Produção industrial Goiana cresceu em maio   

 
 
 
Acompanhando a tendência nacional, Goiás também teve resultado positivo em maio, 3,0%, 
quando da comparação com abril.  Destacando o resultado nacional que teve crescimento de 
7%, também na comparação com abril. Doze foram os resultados positivos nesta mesma base 
de comparação, sendo que o melhor resultado adveio do Paraná, 24,1%. O bom 
comportamento da atividade industrial é um alento para a economia, porém há muito o que 
recuperar. 
De forma negativa, três estados apontaram recuo cabendo destaque ao Espírito Santo (-7,8%), 
terceiro mês seguido de queda na produção, com perda de 30,9% nesse período. Ceará e Pará, 
ambos com redução de 0,8%, foram os dois outros estados com taxas negativas. Em maio os 
resultados negativos foram menos expressivos e menos comum, sinalizando uma pequena 
melhora. Espera-se que não seja uma situação pontual e que possa, doravante, serem 
registrados variações positivas, mesmo que de baixa magnitude.  
 

 
Pesquisa Industrial Mensal – Maio/2020 

(Base: mês imediatamente anterior) 

 
 

Goiás além do bom resultado no mês, destacou-se nacionalmente na comparação com maio do 
ano passado. Houve registro de crescimento de 1,5%. O único de toda pesquisa nesta base de 
comparação. Para termos uma ideia da relevância deste resultado o mais próximo é uma queda 
de -3,4% advindo de Mata Grosso e o resultado mais acentuado foi registrado no Ceará, queda 
de 50,8%. O dado nacional é de taxa negativa de 21,9%. Por si só, o resultado apresenta a 
característica diferenciada da produção goiana, calcada principalmente na agroindústria.  
Produtos alimentícios e metalurgia foram os segmentos que puxaram o resultado.  
 



 

No mês os produtos de maior influência para o setor alimentício foi açúcar vhp (destinado à 
exprtação) e açúcar cristal e ainda, óleo de soja refinado. E, para o setor de metalurgia  foram 
ferronióbio, ferroníquel e ouro, os produtos de destaque. Nesta base de comparação os piores 
resultados advieram da fabricação de veículos automotores e Coque, Produtos Derivados do 
Petróleo e Biocombustíveis. 
 

Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física – Resultados Regionais 
Índice Mensal – Maio/2020 

(Base: igual mês do ano anterior 

 
 
No ano, o comportamento da indústria goiana ainda é negativo em 0,3%. Porém este número 
em comparação com os resultados dos outros estados é o terceiro melhor, ficando atrás do Rio 
de Janeiro (2,8%) e Pará (0,9%). Os demais estados estão com resultados negativos, inclusive 
na casa de dois dígitos, como por exemplo Ceará (-21,8%) e Amazonas (-20,7%). Destaque de 
bom comportamento no ano (acumulado de jan-mai) pertente a indústria extrativa e indústria 
alimentícia. 
 
 

                                      Performance de Goiás na Produção Nacional 

Período analisado (%) 

Maio 2020 / Abril 2020                                     3,0 

 
 

Maio 2020 / Maio 2019 1,5 
 

 

Acumulado no ano (2020) -0,3 
 

 

Acumulado em 12 meses   1,5 

Fonte: PIM-PF/IBGE 
 

 

       Informações: Assessoria Econômica/COTEC (claudiohenrique@sistemafieg.org.br). 
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