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A produção industrial de São Paulo caiu 2% em junho em relação a maio, a primeira queda no 
ano na comparação com mês imediatamente anterior. A indústria de São Paulo tem peso de 
cerca de 40% no total nacional, que no mesmo período, caiu 0,2%. A informação consta da 
divulgação da produção industrial regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que revelou que a produção cresceu em oito das 14 regiões em junho em relação a 
maio. Na comparação de junho com o mesmo mês do ano passado, a produção caiu em 12 das 
14 regiões consultadas, mas, no primeiro semestre, houve queda em todas as regiões em 
relação ao mesmo período do ano passado.  
 
Também tiveram decréscimos acima de 10% as produções industriais de Santa Catarina (-
12,9%) e Bahia (-10,2%). As demais regiões apresentaram as seguintes taxas: Nordeste (-
9,7%), Pernambuco (-8,9%), Rio de Janeiro (-8,5%), Pará (-7,6%), Ceará (-6,8%), Paraná (-
5,9%) e Goiás (-4,6%). De acordo com o IBGE, as regiões com maiores quedas foram 
afetadas pelo menor dinamismo das exportações, dos bens de consumo duráveis (automóveis, 
celulares e eletrodomésticos são citados pelo instituto) e de bens de capital (máquinas e 
equipamentos).  
 
O resultado da produção em São Paulo trouxe preocupação ao Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi). Isso porque o recuo interrompeu uma sequência de cinco 
altas consecutivas nessa base de comparação. De acordo com o economista do instituto, 
Rogério Cesar de Souza, o desempenho negativo de São Paulo traz dúvidas quanto à 
recuperação da indústria nacional no segundo semestre. "Existe essa ’vírgula’ com o dado de 
ontem. A produção no estado ’puxa’ a produção de bens e serviços de outras áreas. Temos 
que esperar para ver se é um ponto fora da curva ou se ao se confirmar vai comprometer essa 
expectativa de recuperação da indústria como um todo", afirmou Souza.  
 
Para o economista da coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo, o desempenho da 
indústria paulista em junho pode ter sido pontual. "A gente imagina que tenha sido pontual", 
disse Macedo. Segundo ele, para esta comparação, na série com ajuste sazonal, o IBGE não 
tem a abertura por setores em cada estado. No entanto, pelos resultados nacionais divulgados 
na segunda-feira e pela estrutura produtiva de São Paulo, é possível supor que a queda de um 
mês para o outro esteja relacionada a reduções de produção nacional nos setores de alimentos 
(-5,4%) e farmacêutico (-4,9%). 
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