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Produção industrial mostra crescimento em Agosto 
 

De acordo com dados do IBGE a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) revelou 

que indústria cresceu em 11 federações de julho para agosto. O índice brasileiro 

atingiu alta de 0,8% na indústria nacional, na série com ajuste sazonal. Os maiores 

crescimento foram no Amazonas (7,8%) e no Pará (6,8%), São Paulo (2,6%), Ceará 

(2,4%), Pernambuco (2,1%), Rio de Janeiro (1,3%) e Mato Grosso (1,1%).  

Entretanto, quando se observa os dados acumulados de janeiro a agosto de 

2019, comparado com o mesmo período do ano anterior, nota-se uma variação 

negativa de 4,3% no estado de Mato Grosso e a brasileira também foi negativa em 

1,7%. Os produtos químicos tiveram incremento de 18% (maior em 2019, figura 2), 

seguido de da produção de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis que 

avançaram 6,20% e bebidas 2%. Já os produtos de madeira e alimentos 

apresentaram as maiores quedas (figura 1). 

 

Figura 1: Variação acumulada do PIM em 2019 por CNAE (Mato Grosso) 

 

Fonte: PIM IBGE (2019), elaborado pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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Figura 2: Variação acumulada do PIM em 2019 dos Produtos químicos (Mato 
Grosso) 

 

 
 

Apesar do crescimento da indústria no mês, em 2019 a produção industrial de 

Mato Grosso ainda não atingiu os patamares de 2018. Porém alguns setores 

pontuais têm contribuído na melhora do indicador.  No Brasil o comportamento da 

produção industrial também apresenta o mesmo comportamento.  
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Link para acesso aos dados: https://bit.ly/2Z77l7D 
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