
Produção Industrial Geral 

O mês de agosto foi de recuperação da produção no 

comparativo com o mês anterior. Em relação a julho, 

houve crescimento de 6,0% da produção catarinense, 

sendo este o segundo maior resultado quando 

comparado com as demais unidades federativas. No 

Brasil, o aumento foi de 3,2% no mesmo comparativo.  

Tanto a nível estadual quanto nacional é possível 

apontar melhora constante na produção desde abril 

deste ano, mês de pior desempenho até o momento.  

 

Análise setorial da produção catarinense 

 

 

 

 

 

O resultado de Santa Catarina para o mês de agosto, na 

análise interanual, foi estimulado principalmente pelo 

setor de máquinas e equipamentos com crescimento 

de 23,6%. Esta atividade industrial está relacionada, 

em grande parte, ao setor de agricultura, que está com 

forte demanda produtiva, tendo em vista o comércio 

internacional e o câmbio desvalorizado. Além disso, a 

melhora no setor de máquinas e equipamentos 

também reflete a realização de investimentos nos 

últimos meses por parte do empresário industrial, 

convergindo com a melhora dos indicadores de 

intenção a investir do industrial.  

A retomada no setor de produtos têxteis, com 

expansão de 11,9% na produção industrial na análise 

interanual, foi estimulada principalmente pelas 

medidas econômicas adotadas para amenizar o 

impacto da pandemia como, por exemplo, o auxílio 

emergencial. 

Por ter uma estrutura diversificada, eventualmente 

alguns setores devem demorar a revelar recuperação, 

o que demonstra que a retomada da produção 

industrial catarinense ocorrerá de maneira gradual ao 

longo do ano de 2020.  
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