Indústria brasileira avança pelo terceiro mês consecutivo
Resultado da PIM-PF nacional registra o terceiro resultado positivo consecutivo após
dois acentuados resultados negativos de -9,3% e -19,5%. Os três últimos resultados
mensais, 8,7%, 9,7% e 8,0%, respetivamente a maio, junho e julho, surpreende pelo
vigor. Contudo, estes resultados positivos ainda não foram suficientes para superar a
perda acumulada de 27.0% acumulada nos meses de março e abril.
O grande destaque foi que o crescimento no mês em relação ao mês anterior foi
generalizado, alcançando todas as grandes categorias econômicas e a maior parte (25)
dos 26 ramos pesquisados. Dados extremamente positivos e que revelam um cenário
diferente com aspectos mais que favoráveis para uma retomada célere.
Entre as atividades, a influência positiva mais relevante foi assinalada por veículos
automotores, reboques e carrocerias, que avançou 43,9%, um segmento com a cadeia
produtiva grande e que traz consigo outros setores. Destaque para este segmento pelo
seu avanço nos últimos três meses, crescimento de 761,3%. Porém, ainda não foi
suficiente para reverter os resultados desfavoráveis advindos da paralização e da
diminuição drásticas na comercialização de seus produtos.
Dentre os demais setores que contribuíram de forma positiva destaca-se, segundo o
IBGE: indústrias extrativas (6,7%), de máquinas e equipamentos (14,2%), de coque,
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,8%), de outros produtos químicos
(6,7%), de produtos 7 alimentícios (2,2%), de produtos de metal (12,4%), de produtos
de minerais não-metálicos (10,4%), de confecção de artigos do vestuário e acessórios
(29,7%), de produtos de borracha e de material plástico (9,8%), de produtos têxteis
(26,2%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (13,8%), de
máquinas, aparelhos e materiais elétricos (12,0%), de produtos diversos (27,9%).
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