
 
Goiânia, 03 de junho de 2020. 

 

Produção industrial tem segunda queda consecutiva  

 
O resultado da PIM-PF nacional para abril apresenta que a produção industrial caiu 18,8% em 
comparação com março de 2020. Segundo o IBGE tal  queda é a mais acentuada desde o início 
da série histórica, em 2002. A principal justificativa se deu em relação aos efeitos do isolamento 
social provocado pela pandemia da Covid-19. Destaca-se é o segundo resultado negativo 
consecutivo.  
 
Em comparação com abril do ano passado a queda foi mais acentuada, 27,2%. Segundo o IBGE 
tivemos a sexta queda consecutiva e o recorde negativo da série histórica nesta base de 
comparação. A indústria acumulou redução de 8,2% no ano. 
 

 

Destaca-se que no mês, em comparação com o mês anterior, as maiores quedas advieram de 
Bens Duráveis (-79,6%) e Bens de Capital (41,5%). Bens Semiduráveis e não Duráveis tiveram 
a menor retração (-12,4%). Vê-se que a logica de mercado se estabelece, onde a prioridade 
do dia a dia se faz presente em detrimento de investimentos em ampliação ou implantação 
de empreendimentos produtivos.  
 
Na acumulada do ano (janeiro-abril de 2020), frente a igual período do ano anterior, o setor 
industrial teve retração de 8,2%, com resultados negativos em 4 das 4 grandes categorias 
econômicas, 22 dos 26 ramos, 61 dos 79 grupos, conforme traz a pesquisa.  
 
Das atividades pesquisadas, veículos automotores, reboques e carrocerias (-32,1%) exerceu a 
maior influência negativa, seguidas de outros equipamentos de transporte (-30,7%), 
confecção de artigos do vestuário e acessórios (-26,1%), couro, artigos para viagem e calçados 
(-25,8%), produtos têxteis (-14,6%) e móveis (-17,8%). 
 
O resultado deste mês da Pesquisa do IBGE aponta claramente como tem sido o 
comportamento da demanda industrial, priorizando bens semiduráveis  e não duráveis cujo 
consumo é mais imediato e atende a necessidade mais preeminentes.  

 

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

Comparações Nacionais (%)

Abril 2020 / Março 2020 -18,80%

Abril 2020 / Abril 2019 -27,20%

Acumulado no ano -8,20%

Acumulado em 12 meses -2,90%
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