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Queda na produção goiana em dezembro de 2019 

Conforme divulgado pelo IBGE, a produção goiana sofreu queda no último mês do 

ano na comparação com o mês anterior. O mesmo comportamento foi observado em 

12 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto. A queda em Goiás foi de -1,5%, já 

eliminando os efeitos sazonais. Nacionalmente, o resultado consolidado também foi 

de queda no mês em análise, -0,7%. 

 

Ao longo do ano, a atividade industrial goiana oscilou entre queda e estagnação, 

sendo que os meses de outubro e novembro se destacaram, com crescimento e 

queda acentuados, respectivamente. 

 

Analisando em Goiás apenas os meses de dezembro, o resultado atual é o segundo 

pior dos últimos 5 anos. A queda de dezembro de 2019 só não foi maior do que a 

queda de dezembro de 2017. O melhor resultado foi de dezembro de 2018, quando 

houve aumento de 13,4% na produção industrial comparada com novembro daquele 

ano. 
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Na comparação de dezembro de 2019 com dezembro de 2018, a queda observada 

em Goiás foi acompanhada por outras 6 regiões pesquisadas. Goiás ficou com o 4º 

pior resultado nessa base de comparação, à frente apenas de Bahia, Minas Gerais e 

Espírito Santo, que sofreram queda, principalmente, na indústria extrativa. 

 

A queda de -2,6% em Goiás, nessa base de comparação, foi impactada pela indústria 

extrativa (-26,8%), com queda na extração de minérios de cobre e amianto, e na 

produção de biocombustível (-21%), com menor fabricação de álcool etílico. Por 

outro lado, fabricação de automóveis, reboques e carrocerias apresentou o maior 

avanço, 92,5% na comparação de dezembro/2019 com dezembro/2018. 

 

Mesmo com resultados pontuais negativos, no acumulado do ano Goiás apresentou 

variação positiva em sua produção industrial, aumento de 2,9% na comparação com 

2018. Comportamento observado em 8 das 15 regiões pesquisadas. Goiás ficou com 

o 3º melhor resultado, atrás de Paraná e Amazonas, destoando do resultado nacional 

que foi de queda de -1,1%. 
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O aumento no índice acumulado no ano em Goiás foi impulsionado pelo impacto 

positivo na produção de coque, derivados do petróleo e biocombustíveis, produtos 

alimentícios, e veículos automotores, reboques e carrocerias. 

 

No geral, ao longo do ano, o que se viu foi uma produção oscilante, variando 

momentos de queda e momentos de alta. Em Goiás, as quedas de 2018 seguiram 

ainda como reflexo dos impactos da crise econômica, o que deixou um legado ruim 

para 2019. O crescimento de 2,9%, desse último ano, pode ser visto com bons olhos, 

mas deve ser analisado com cautela. A base de comparação é ruim e o cenário 

político para 2020 se mostra com potencial para impactar os números da produção 

goiana. 
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