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Produção industrial registra queda em março  
 

  A produção industrial mato-grossense fechou o mês de março de 2020 com queda de 

- 4,1% em relação ao mês de fevereiro (figura 1). Todas as unidades federativas seguem 

com resultado negativo, sendo Mato Grosso a quarta menor variação do país, reflexo das 

consequências da crise existente causada pela pandemia da Covid-19, que trouxe 

dificuldades com matéria-prima, logística, diminuição da demanda e inadimplência dos 

clientes (tabela 1). Os estados do Ceará e Rio Grande do sul foram os mais afetados e 

marcaram, respectivamente, – 21,8% e – 20,1% conforme observado na tabela 1. Já o Brasil 

apresentou recuo de - 9,1% frente ao mês anterior. 

 

Figura 1: Variação produção industrial em Mato Grosso (com relação ao mês anterior %) 

 

 

 
Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). *Série com ajuste sazonal  (os dados sofrem alterações 
de mês a mês) 
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Tabela 1: Variações produção industrial relativa a março de 2020 (%)  
 

 
Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). 

 

No acumulado do ano, por setor em Mato Grosso, a fabricação de produtos 

alimentícios registra -1%,  e a retração na fabricação de bebidas foi ainda mais expressiva 

ao atingir -7% (figura 2). Esses setores fornecem produtos tanto para grandes empresas 

como pequenos comércios. Só a fabricação de produtos químicos obteve valor positivo, 

conforme pode ser visto na figura 2. Por outro lado, a fabricação de produtos minerais não 

metálicos registrou o maior recuo na acumulação do ano (- 18%), seguido pela fabricação de 

produtos de madeira (-17%). (Figura 2) 

 
Figura 2: Variação acumulada no ano dos setores em Mato Grosso 
 

 
Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). 
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Figura 3: Variação acumulada do setor de  
produtos minerais não metálicos 
 

 

Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). 

 
 
Figura 4: Variação acumulada do setor de  
fabricação de produtos químicos 
 

 

Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). 
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Dos resultados negativos na 

produção industrial mato-

grossenses, em março deste ano, 

destaca-se a fabricação de 

minerais não metálicos com o pior 

resultado acumulado. A redução 

é,  possivelmente, reflexo da 

queda de demanda no setor de 

construção civil. 

 

O setor de fabricação de produtos 

químicos é o que segue com 

resultado positivo, porém obteve 

recuo em relação ao mês 

anterior, devido à pandemia. Os 

números refletem o desafio para 

os setores no estado. 

 

 


