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Produção industrial de Minas Gerais recua 1,2% em março 

 

 A produção industrial de Minas Gerais apresentou, em março de 2020, um recuo de 

1,2% frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Todos os quinze 

locais pesquisados mostraram taxas negativas, refletindo os efeitos do isolamento social (por 

conta da pandemia da COVID-19) que afetou o processo de produção em várias unidades 

produtivas no país. Vale destacar que esse é o perfil mais disseminado de taxas negativas 

desde o início da série histórica. Nesse mês, Ceará (-21,8%), Rio Grande do Sul (-20,1%) e 

Santa Catarina (-17,9%) assinalaram as reduções mais acentuadas. Pará (-12,8%), Amazonas 

(-11,0%) e Região Nordeste (-9,3%) também mostraram recuos mais intensos do que a média 

nacional (-9,1%), enquanto Pernambuco (-7,2%), Espírito Santo (-6,2%), São Paulo (-5,4%), 

Bahia (-5,0%), Paraná (-4,9%), Mato Grosso (-4,1%), Goiás (-2,8%), Rio de Janeiro (-1,3%) e 

Minas Gerais (-1,2%) completaram o conjunto de locais com índices negativos em março de 

2020. 

Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial mostrou redução 

de -3,8 em março de 2020, com onze dos quinze locais pesquisados apontando resultados 

negativos. Vale citar que fevereiro de 2020 (18 dias) teve dois dias úteis a menos do que igual 

mês do ano anterior (20). Vale citar que, mesmo com o efeito-calendário positivo, já que março 

de 2020 (22 dias) teve três dias úteis a mais do que igual mês do ano anterior (19), observa-se 

a clara influência dos efeitos do isolamento social (em função da pandemia da COVID-19) e 

que afetou o processo de produção de várias unidades produtivas no país. Nesse mês, Santa 

Catarina (-15,6%), Espírito Santo (-14,2%), Rio Grande do Sul (-13,7%) e Ceará (-10,5%) 

assinalaram os recuos mais intensos. Amazonas (-5,7%), Minas Gerais (-4,2%) e São Paulo (-

4,2%) também registraram perdas mais elevadas do que a média da indústria (-3,8%) 

No indicador acumulado para o período janeiro-março de 2020, frente a igual 

período do ano anterior, a redução observada na produção nacional alcançou dez dos quinze 

locais pesquisados, com destaque para Espírito Santo (-13,3%) e Minas Gerais (-8,4%). Em 

Minas Gerais o impacto deve-se, principalmente, a  indústrias extrativas (minérios de ferro em 

bruto ou beneficiados), veículos automotores, reboques e carrocerias (veículos para o 

transporte de mercadorias, automóveis e autopeças) e metalurgia (ferronióbio, lingotes, blocos, 

tarugos ou placas de aços especiais ou ligados, ouro em formas brutas e ferro-gusa). Santa 

Catarina (-5,1%), Rio Grande de Sul (-4,7%), São Paulo (-2,3%) e Mato Grosso (-1,8%) 

registraram taxas negativas mais acentuadas do que a média nacional (-1,7%). 

A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, ao registrar recuo de 

1,0% em março de 2020, permaneceu mostrando queda, mas apontou ligeira redução na 

intensidade de perda frente ao resultado de fevereiro último (-1,2%). Em termos regionais, sete 
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dos quinze locais pesquisados assinalaram taxas negativas em março de 2020, mas nove 

apontaram maior dinamismo frente aos índices de fevereiro último. Em Minas Gerais, a taxa 

anualizada passou de -7,3 % para -7,1%, em março 2020.  

Em Minas Gerais, observa-se um avanço de cinco das 13 atividades divulgadas, em 

relação a igual mês do ano anterior. Os principais avanços foram das atividades de fabricação 

de produtos têxteis (15%), fabricação de produtos alimentícios (12,1%%) e fabricação de 

produtos do fumo (6,6%). Por outro lado, os principais recuos podem ser observados na 

indústria extrativa (-14,4%), fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 

(-14%), fabricação de bebidas (-12%) e fabricação de veículos automotores, reboques e 

carrocerias (-10%), como se pode verificar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais – Minas Gerais –  

Março 2020 

 

Unidade da Federação - Minas Gerais 

Mês - março 2020 

Seções e atividades industriais 
(CNAE 2.0) 

Variável 

Variação percentual 
mensal (Base: igual mês 

do ano anterior) (%) 

Variação percentual 
acumulada no ano 

(Base: igual período 
do ano anterior) (%) 

Variação percentual 
acumulada nos últimos 12 
meses (Base: últimos 12 

meses anteriores) (%) 

1 Indústria geral -4,2 -8,4 -7,1 

2 Indústrias extrativas -14,4 -30,7 -30,1 

3 Indústrias de transformação -1,9 -1,9 0,2 

3.10 Fabricação de produtos 
alimentícios 

12,1 6,1 5 

3.11 Fabricação de bebidas -12 -1,4 4,4 

3.12 Fabricação de produtos do 
fumo 

6,6 7,6 5,6 

3.13 Fabricação de produtos 
têxteis 

15 26,2 14,9 

3.17 Fabricação de celulose, 
papel e produtos de papel 

4,9 2,9 3 

3.19 Fabricação de coque, de 
produtos derivados do petróleo 
e de biocombustíveis 

-8,2 -5,5 -4,1 

3.20C Fabricação de outros 
produtos químicos 

-3,6 -1,5 -15,1 

3.23 Fabricação de produtos de 
minerais não-metálicos 

-9,7 -11,4 -4,2 
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3.24 Metalurgia -5,8 -4,3 -0,6 

3.25 Fabricação de produtos de 
metal, exceto máquinas e 
equipamentos 

-14 -10,3 -6,3 

3.28 Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

1,1 2 2,3 

3.29 Fabricação de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias 

-10 -10,8 -0,3 

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física 
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