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Desempenho da indústria no Brasil e no mundo

Produção industrial no Brasil

Atividade no setor de hidráulica e pneumática, tema 
desta edição da P&S

Produção industrial internacional

SETORES
jan15-mai15/ 
jan14-mai14

jun14-mai15/ 
jun13-mai14

Indústria geral -6,90% -5,28%

Indústrias extrativas 9,92% 7,90%

Indústrias de transformação -9,04% -6,91%

BENS DE CAPITAL -20,63% -15,74%

Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial -15,70% -11,09%

Equipamentos de transporte industrial -28,48% -22,85%

BENS INTERMEDIÁRIOS -3,45% -3,24%

Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à 
indústria -6,46% -6,33%

Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente 
à indústria -3,35% -3,50%

Insumos industriais básicos 9,48% 7,89%

Insumos industriais elaborados -6,11% -6,29%

Peças e acessórios para bens de capital 8,99% 7,21%

Peças e acessórios para equipamentos de transporte -4,58% 1,48%

BENS DE CONSUMO -4,25% -4,86%

Bens de consumo duráveis -15,40% -16,53%

Bens de consumo semiduráveis e não duráveis -9,69% -6,21%

Bens de consumo semiduráveis -16,37% -14,51%

Bens de consumo não duráveis -16,98% -13,15%
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Produção industrial média móvel 12 meses (índice ano de 2010=100) 
Variação nos últimos 12 meses em % até abril de 2015

BRASIL: 
Taxa de crescimento anual da produção física industrial (%)

Dados gerais das empresas com mais de 30 
empregados dos setores de hidráulica, pneu-
mática e relacionados (2013)

FONTE: PIA/ IBGE
FONTE: PIM-PF/ IBGE

PAÍS

Número 
de 
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locais
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em 
31.12

Valor bruto 
da Produção 

iNdustrial

Valor da 
traNsforma-

ção 
iNdustrial

FABRICAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS HIDRÁULICOS 
E   PNEUMÁTICOS, EXCETO 
VÁLVULAS

174 15.248 4,82 2,36 

FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS, 
REGISTROS E DISPOSITIVOS 
SEMELHANTES

198 21.420 4,57 2,53 

FABRICAÇÃO DE COMPRES-
SORES

55 15.673 4,71 1,83 

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE TRANSMISSÃO PARA 
FINS INDUSTRIAIS

95 17.072 3,90 1,66 

Comparativo da produção industrial

Estados Unidos
(4,08%)

Russia
(0,70%)

Índia
(2,86%)

União Européia
(0,99%)

Brasil
(-6,35%)


