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Recuperação em meio à pandemia 
 

 Após dois meses consecutivos de queda, Mato Grosso registra melhora na produção 

industrial ao  subir 4,4% no mês de maio em comparação a abril deste ano (Figura 1). O 

resultado acompanha o desempenho nacional, que apresentou 7% de crescimento no mês de 

maio. O índice atingido em maio de 2020 é superior ao apresentado em janeiro, o que pode 

indicar uma recuperação mesmo  em meio à pandemia (Figura 2). 

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  
 
 
 

Figura 2: Histórico do índice de produção industrial em Mato Grosso  

 

Fonte: PIM IBGE (2020). Elaboração: Observatório da Indústria - FIEMT (2020). 
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Considerando o acumulado do ano, Mato Grosso permanece em queda com redução 

de 3,8% na produção industrial em 2020 (Tabela 1).  No Brasil, o acumulado do ano também 

é negativo em 11,2%. 

 
Tabela 1 : Variações relativas a maio de 2020 (%)  

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

 

 

 

Figura 3: Variação acumulada do setor de fabricação 
                de produtos alimentícios em Mato Grosso 
 

 

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

 
 

O destaque na produção industrial 

mato-grossense é o setor alimentício. 

Mesmo com um resultado acumulado 

negativo, há uma tendência de 

melhora nos últimos meses, 

registrando o melhor resultado desde 

janeiro de 2019. Isso, possivelmente, 

reflete um maior consumo de 

alimentos durante a pandemia. 
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 Concomitante ao aumento da produção no setor alimentícios houve incremento no 

faturamento tributável no setor varejista e atacadista de alimentos, 9% e 5%, respectivamente, 

na última semana de maio (SEFAZ/MT).  

 
Figura 4: Variação acumulada do 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 único setor que 

apresenta resultados acumulados 

positivos em Mato-Grosso vem 

diminuindo a performance. Os 

números refletem o desafio para 

os setores no estado. 

 

 


