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Mato Grosso permanece em queda na produção industrial 
 

 Em abril de 2020, Mato Grosso registrou o segundo mês de queda na produção 

industrial, o saldo foi -4,3%  em relação ao mês anterior (figura 1). O resultado é 

consequência da paralização das atividades para a contenção da Covid-19. Pará e Goiás 

foram os únicos dois estados que apresentaram crescimento nesse mês, em comparação a 

março de 2020.  Entretanto, o panorâma nacional apresentou retração média de 18,80% 

(tabela 1). Mato Grosso foi o estado com a menor redução da produção industrial, inferior a 

5%. Fortemente atingidos pela Covid-19, Amazonas e Ceára apresentaram os piores 

desempenhos, - 45,5% e - 33,90%, respectivamente.  

 

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

 
Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). *Série com ajuste sazonal  

 
 

Considerando o acumulado do ano, Mato Grosso permanece em queda de 4,4% na 

produção industrial (tabela 1). Isso demonstra que, mesmo com aumento de 7,1% em 

janeiro e de 3,1% em fevereiro (figura 1), o saldo não foi suficiente para sustentar um 

resultado positivo, decorrente do recuo provocado pela Covid-19.  No Brasil, até então, o 

acumulado do ano também está negativo em 8,20%. 
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Tabela 1 : Variações relativas a abril de 2020 (%)  

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

 

Seguindo a tendência do mês anterior, somente a fabricação de produtos químicos 

obteve crescimento no acumulado deste ano (figura 2). As maiores quedas foram registrada 

nos setores de produtos de minerais não metálicos e de produtos de madeira. Espera-se 

que com a retomada das atividades, após a flexibilização da quarentena em Mato Grosso, 

esses resultados melhorem no mês seguinte. 

 

Figura 2: Variação acumulada no ano por setor % (abril 2020 – MT) 
 

 

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