
 

 

Macro Alerta | Indústria cede novamente em abril, mas 

setor extrativo avança 

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE hoje mais cedo, mostrou que o volume de produção 

recuou 1,3% em abril na comparação com março, na série com ajuste sazonal. 

Em relação a abril de 2020, a produção foi 34,7% maior, na série original, no entanto, é importante destacar 

que o forte avanço se dá principalmente pelo efeito base, uma vez que em 2020 a produção industrial e 

outros setores da economia sofriam um forte impacto do início da pandemia de coronavírus.  

Já a tabela abaixo (trimestre contra trimestre anterior coincidente) mostra de forma mais clara a perda de 

ímpeto do setor.  

mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21

1 Indústria geral -16,6% -16,4% -1,2% 13,8% 21,1% 14,1% 8,3% 4,4% 2,8% 1,3% -0,5% -2,5% 34,7%

2 Indústrias extrativas -3,8% -2,8% -0,5% 6,6% 7,5% 3,2% -5,1% -6,8% -4,6% -0,7% 0,9% 1,2% 3,6%

3 Indústrias de transformação -18,9% -18,6% 0,0% 16,2% 24,4% 15,8% 10,1% 6,1% 4,0% 2,1% -0,8% -3,5% 40,2%

4 Bens de capital -29,9% -33,3% -4,1% 25,3% 45,3% 30,5% 25,6% 20,9% 18,6% 11,9% 4,1% -3,4% 124,9%

5 Bens intermediários -11,1% -12,2% -0,3% 11,0% 18,1% 11,5% 5,7% 1,6% 0,7% 0,8% 0,3% 0,0% 25,7%

6 Bens de consumo -26,6% -23,4% -0,2% 22,9% 30,5% 17,9% 10,6% 5,8% 4,2% 1,9% -3,0% -8,3% 41,2%

61 Bens de consumo duráveis -56,2% -60,9% -12,6% 79,5% 140,4% 61,1% 27,1% 13,4% 8,4% 1,9% -4,6% -8,8% 431,7%

62 Bens de consumo semiduráveis 115,2%

63 Bens de consumo não duráveis -2,2%

Pesquisa Industrial Mensal - PIM

Tri/Tri coincidente
%a.a

 

O desempenho negativo na margem, foi em linha com o esperado por nós (-1,3%) e pior do que o esperado 

pelo mercado (-0,1%).  

De forma geral, a indústria vem apresentando arrefecimento nas taxas de crescimento desde seu pico, em 

junho de 2020, quando o setor avançou 9,4% na variação mensal. Este movimento, em nossa opinião se dá 

principalmente pela ausência dos estímulos que contribuíram, principalmente no ano passado, para uma 

retomada mais vigorosa do setor, assim como também a dissipação do ímpeto para recomposição dos 

estoques, escassez de alguns insumos para produção e maiores dificuldades no primeiro trimestre de 2021 

associada à nova onda de contaminação por covid-19. 

No entanto, com tendência particular, a indústria extrativa continuou a performance pouco melhor nesta 

leitura suavizando a queda da produção indústria no mês, o segmento avançou +1,6% na variação mensal. 

Para as próximas leituras esperamos que a indústria e o comércio varejista apresentem certa melhora, mas 

que ainda enfrentem maiores dificuldades em manter o patamar de desempenho anterior. E os fatores que 

sustentam esta tese vão no sentido de pressões negativas no curto prazo, devido as altas taxas de 



 

 

contaminação no país, que faz com que os governos estaduais implementem novas medidas de restrição de 

mobilidade, além da queda na renda e menor valor e base de recebedores do Auxílio Emergencial, no início 

deste ano. O auxílio teve papel fundamental na sustentação do consumo em 2020.  

Para os meses seguintes, e principalmente no segundo semestre deste ano, é esperado uma melhora 

generalizada da economia devido ao avanço da campanha de imunização que poderá restaurar a mobilidade 

social para patamares melhores e de forma mais sustentada. 

No entanto, a recomposição do setor de serviços, que se encontra em níveis de atividade bastante deprimidos, 

poderá afetar o desempenho da indústria e comércio por retirar parte da renda hoje destinada ao consumo 

de bens para o consumo de serviços. 

 

Por fim, em relação a atividade econômica de forma mais geral, esperamos que o PIB de 2021 cresça 

aproximadamente 4,0% e 2,9% em 2022. 
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responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo a Daycoval Asset 

Management de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste 
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