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 O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísitica (IBGE), divulgou hoje a Pesquisa 

Industrial Mensal, com dados de janeiro de 

2016. Os resultados da pesquisa apontam um 

crescimento de 0,4% na produção industrial 

com relação ao mês imediatamente anterior. 

Em relação ao mesmo mês do ano anterior 

houve um decréscimo de 13,8%.  

 No caso da indústria de transformação, 

houve um crescimento de 0,6% no 

comparativo com o mesmo mês do ano 

anterior. Já em relação a janeiro de 2015, 

constata-se um recuo de 13,3%. 

 Entre os ramos do segmento 

metalúrgico, houve crescimento em relação 

ao mês imediatamente anterior em quatro 

dos sete ramos analidados, com destaque 

para “ fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos” que cresceu 6,1%; 

seguido de “máquinas e equipamentos”, 

3,1%; e “fabricação de produtos de metal 

exceto máquinas e equipamentos, com 

acréscimo de 2,7%. Os ramo de metalurgia 

mante-ve estável no período, com 

crescimento de 0,1% e os demais 

apresentaram recuo, com destaque para 

“fabricação de produtos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos”, com 

decréscimo de 3,6%. 

 Em relação à janeiro de 2015, no 

entanto, todos os ramos metalúrgicos 

apresentaram retração, com destaque para 

“fabricação de equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos”, com recuo 

de 38,8%. 
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Tabela —Produção Industrial Mensal  

Brasil– janeiro 2016 

Indústria geral 0,4 -13,8

Indústrias de transformação 0,6 -13,3

Metalurgia 0,1 -15,3

Fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos
2,7 -16,1

Fabricação de equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos e 

ópticos

-3,6 -38,8

Fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos
6,1 -23

Fabricação de máquinas e 

equipamentos
3,1 -25,5

Fabricação de veículos automotores, 

reboques e carrocerias
-1 -31,3

Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, exceto veículos 

automotores

-1,4 -25,3
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