
 
 

1 
 

 

Mato Grosso é o único estado com queda na produção industrial 

 
Mato Grosso foi o único estado da federação, dentre 14 analisados, que teve queda na 

produção industrial, na passagem de maio para junho: a redução é de -0,4% (figura 1). 

Entretanto, em comparação ao mês de junho do ano passado, o estado registra ligeiro 

aumento de 1,6%, enquanto a maioria dos estados tiveram queda neste aspecto (tabela 1). 

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias de 

Mato Groso (Fiemt). 

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

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

 

Considerando o acumulado do ano, Mato Grosso fechou o mês de junho/2020 com queda na 

produção de -3,3% (tabela 1), o resultado negativo é decorrente das medidas adotadas diante 

da pandemina de Covid-19. Houve redução ou paralisação das atividades econômicas, 

consideradas não essenciais, nos meses de março e abril. Entretanto, esse resultado é melhor 

que a média nacional, que apresenta um acumulado no ano de -10,9%. Somente o estado do 

Rio de Janeiro (2,30%) e Goiás (0,9%) apresentaram crescimento positivo no acumulado de 

2020. 
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Tabela 1 : Variações relativas a junho de 2020 (%)  

 

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

 

O setor alimentício e de bebidas continuaram apresentando leve recuperação. Porém, o maior 

destaque é para o setor de fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e 

biocombustível, conforme a figura abaixo. 

 

Figura 3: Variação acumulada na fabricação de coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustível, em MT 

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

 

 

 

Mesmo com um resultado acumulado 

negativo em todo ano de 2020, junho 

foi o primeiro mês com recuperação 

no setor. Ou seja, apesar da queda, 

houve aumento na produção neste 

mês. Isso, possivelmente, reflete a 

volta da demanda por 

biocombustíveis com a retomada de 

algumas atividades econômicas.  
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Figura 4: Histórico da variação acumulada no setor de 
fabricação de produtos químicos em Mato Grosso 
 

 

Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - Fiemt (2020). 
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Por outro lado, o setor de produtos 

químicos, mesmo com resultados 

acumulados positivos, segue 

diminuindo a performance. Os 

números refletem o desafio para 

os setores no estado. 

 

 


