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Produção Industrial aumenta pelo terceiro mês consecutivo em Mato 

Grosso 
 

A produção industrial de Mato Grosso, em setembro, teve aumento de 2% em 

relação a agosto. Pelo terceiro mês consecutivo a variação é positiva no estado 

(figura 1), já no Brasil a alteração foi apenas de 0,3%. Os dados são da Pesquisa 

Industrial Mensal Produção Física – Regional,  que produz indicadores de curto 

prazo relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de 

transformação.  

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

 
Fonte: PIM IBGE (2019), elaborado pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

 

Entretanto, a variação acumulada da Produção Industrial de Mato Grosso 

até setembro registrou – 4,20 %, conforme observado na figura 2. Esse valor reflete 

a queda dos setores de fabricação de produto de madeira (-14%), que também 

registrou recuo no cenário nacional e do setor alimentício no estado (-5,9). A 

fabricação de produtos alimentícios caiu 6% em setembro, por ser representativa, 

qualquer variação nesse índice afeta de forma significativa a economia industrial do 
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estado. Enquanto isso, no Brasil a produção de alimentos teve um desempenho 

positivo. Os setores de produtos químicos e derivados do petróleo em conjunto com 

biocombustíveis, que representaram respectivamente variação de 10% e 7%, em 

Mato Grosso, e de -0,5% e 0,2% no Brasil (figura 3). Esses segmentos têm 

apresentado bons resultados e também têm previsão de investimentos no estado. 

 
Figura 2: Variação acumulada da Produção Industrial de janeiro a setembro/2019 
em Mato Grosso  

Figura 3: Variação acumulada da Produção Industrial de janeiro a setembro/2019 
em Mato Grosso por setor (%)

Fonte: PIM IBGE (2019), elaborado pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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