ECONOMIA EM FOCO
Produção industrial goiana avança 0,2%
Números divulgados pelo IBGE constatam leve aumento na produção industrial
goiana em agosto, na comparação com o mês anterior, sendo o 3º resultado positivo
nessa base de comparação. Nos últimos 3 meses, o maior aumento ocorreu em julho,
1,5%.

Frente a agosto de 2018 o resultado também foi positivo, 0,5%, cabendo destaque ao
comportamento das indústrias extrativas e fabricação de veículos, com aumento na
extração de minérios de cobre, fosfatos e pedras, e na fabricação de automóveis com
motor a gasolina, álcool ou biocombustível, respectivamente.

O acumulado do ano segue positivo, porém perdendo intensidade nos últimos meses.
Nessa base de comparação, os melhores resultados vieram de fabricação de produtos
químicos, com aumento na produção de adubos e fertilizantes, e fabricação de
produtos alimentícios com aumento na produção de açúcar.
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No acumulado dos últimos 12 meses, o resultado segue negativo, porém numa tendência de
melhora. O resultado atual é o melhor dos últimos 11 meses. O setor que tem exercido a
maior influência negativa é a fabricação de veículos automotores que apresentou perdas
consideráveis entre o final de 2018 e início de 2019. Por outro lado, os melhores resultados
positivos têm vindo da fabricação de produtos de minerais não metálicos, com aumento na
produção de cimentos, massa de concreto, telhas, o que sinaliza para uma melhora na
construção civil.

Na comparação com as demais regiões pesquisadas pelo IBGE, Goiás fica na 4ª posição na
variação do acumulado do ano, perdendo para Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Na comparação de agosto/2019 com agosto/2018, Goiás ocupa a 7ª posição do ranking. No
acumulado dos últimos 12 meses, o estado ficou com o 8º melhor resultado. Porém, na
análise de agosto com julho desse ano, cai para a 11ª posição, dentre as 15 regiões que
participam da pesquisa. Sendo que o resultado do consolidado nacional só é melhor que o
de Goiás nessa análise mensal.
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