
Produção Física Industrial 

Os números de julho de 2009 indicam retomada da atividade industrial 

 

Em julho, a produção da indústria de transformação brasileira cresceu 2,1% em relação 

a junho, na série livre de influências sazonais. Nesta mesma base de comparação, os subsetores 

da borracha também apresentaram elevações no indicador de produção física industrial: 

artefatos obteve incremento de 2,2%, pneumáticos 2,7% e matérias-primas se sobressaiu com 

uma elevação de 4,3% em relação ao mês anterior. 

O comportamento positivo da atividade industrial da borracha, em julho, confirma a 

trajetória ascendente do indicador nos últimos meses, em especial dos segmentos de matérias-

primas e artefatos que aceleraram 38% e 23%, respectivamente, nos primeiros sete meses do 

ano, descontados os efeitos sazonais. Tais números apontam uma retomada da produção 

industrial e da confiança das empresas em relação a um aumento da demanda doméstica e 

indicam também perspectivas melhores que as apresentadas no início do ano. 

Entretanto, na comparação com julho de 2008, a atividade industrial do setor da 

borracha apresentou crescimento apenas no subsetor de matérias-primas (3,9%), enquanto que 

pneumáticos e artefatos recuaram 17,8% e 14,4% respectivamente, sofrendo desaceleração 

superior à da indústria de transformação (-9,9%) no mesmo período.   

 

Indicador de Produção Física Industrial - Indústria de 
Transformação e Subsetores da Borracha - Brasil - Jan-Jul 2009
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Ind. Transformação 107,43 108,23 111,55 110,10 111,65 114,51 116,92

Pneumáticos 86,19 83,96 82,02 84,03 87,00 90,27 92,66

Matérias-Primas 81,52 86,70 100,16 111,45 108,17 107,67 112,33

Artefatos 110,47 101,85 115,97 112,94 118,38 132,99 135,86
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 Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física 
 Nota: série com ajuste sazonal 
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