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A Pesquisa Industrial Anual – Produto (PIA-
Produto)

A PIA-Produto constitui a principal fonte de informações sobre a produção

de bens e serviços industriais no Brasil;

A PIA-Produto permite uma análise da composição e evolução da

produção industrial brasileira, através do acompanhamento de mercados

específicos e das articulações através das cadeias produtivas;

A pesquisa investiga as Unidades Locais das empresas com 30 ou mais

pessoas ocupadas e/ou que auferiram receita bruta proveniente das

vendas de produtos e serviços industriais superior a R$ 17,6 milhões no ano

anterior ao de referência da pesquisa;

As variáveis quantitativas cobertas pela PIA-Produto são: Valor da

produção; Receita líquida de vendas; Quantidade produzida; e

Quantidade vendida.



Principais resultados

PIA-PRODUTO 2020

Em 2020, foram pesquisados cerca de 3.400 produtos fabricados pelas 31,7 mil

empresas e suas 38,1 mil unidades locais produtivas industriais;

O valor total de produção foi de R$ 3,6 trilhões em 2020;

O valor apurado em receita líquida de vendas foi de R$ 3,1 trilhões em 2020;

Os 10 principais produtos e/ou serviços industriais foram responsáveis por 20,9%

da receita líquida de vendas na indústria;

As 5 principais atividades industriais corresponderam a 54,0% da receita líquida

de vendas do setor industrial em 2020;

A Região Sudeste concentrou 53,3% da receita líquida de vendas em 2020. Em

seguida, neste ranking, estão as Regiões: Sul (20,8%), Nordeste (10,1%), Norte

(8,4%) e Centro-Oeste (7,3%).



10 maiores produtos e/ou serviços industriais, segundo a 
receita líquida de vendas – Brasil – 2020

Os 10 principais produtos representaram 20,4% da receita líquida de vendas em 2020.

Ranking dos dez principais produtos/serviços industriais, segundo a 

receita líquida de vendas- 2020

Participação 

(%)

1º Minérios de ferro 4,8%

2º Óleos brutos de petróleo 3,1%

3º Carnes de bovinos frescas ou refrigeradas 2,4%

4º Óleo diesel 2,3%

5º Álcool etílico (etanol) não desnaturado, para fins carburantes 1,6%

6º Tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja 1,6%

7º Automóveis com motor de 1500 a 3000 cilindradas 1,5%

8º Adubos ou fertilizantes com nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 1,2%

9º Pastas químicas de madeira (celulose) 1,2%

10º Gasolina automotiva ou para outros usos, exceto para aviação 1,2%

Demais Produtos e Serviços 79,1%



10 maiores produtos e/ou serviços industriais, segundo a 
receita líquida de vendas – Brasil – 2019/2020



Maiores ganhos de posição no ranking

1. Preparações e misturas de minerais, vitaminas, contendo ou não medicamentos para 

alimentação animal; exceto rações (de 101ª para 67ª);

2. Automóveis com motor entre 1500 e 2500 cilindradas (da 129ª para 97ª);

3. Óleo de soja em bruto (da 60ª para 34ª);

4. Computadores pessoais portáteis (laptops, notebook, handhelds, tablets e 

semelhantes) (da 53ª para 28ª); 

5. Ouro, em formas brutas, semimanufaturadas ou em pó (da 47ª para 25ª).

Principais mudanças de posição no ranking dos 100 maiores 
produtos e/ou serviços industriais, segundo a receita líquida 
de vendas – Brasil – 2019/2020      (1/2)



Principais mudanças de posição no ranking dos 100 maiores 
produtos e/ou serviços industriais, segundo a receita líquida 
de vendas – Brasil – 2019/2020      (2/2)

Maiores perdas de posição no ranking

1. Querosenes de aviação (da 28ª para 86ª colocação);

2. Serviço de manutenção e reparação de aeronaves, turbinas e motores de aviação, 

inclusive o serviço de pintura de aeronaves (da 67ª para 90ª);

3. Caminhões, com motor diesel, de cap. máx. de carga superior a 5 t (da 27ª para 48ª);

4. Aviões de peso superior a 15.000 kg (da 33ª para 53ª); 

5. Folhas de fumo (da 77ª para 96ª).



Participação das atividades industriais, segundo a 
receita líquida de vendas, Brasil - 2020

As cinco principais atividades industriais corresponderam a 54,0% da receita líquida

de vendas do setor industrial em 2020.



Ranking das atividades industriais, segundo a 
receita líquida de vendas, Brasil – 2019/2020



Distribuição regional da receita líquida de vendas, Grandes 
Regiões (%) – 2011→2020



Participação dos três principais produtos na receita 
líquida de vendas nas Grandes Regiões – 2020

O mapa a seguir mostra a participação dos 3 principais produtos na receita líquida de vendas, em cada

Grande Região, no ano de 2020.

Como forma de ilustrar mudanças estruturais, o mapa mostra as dinâmicas no ranking dos produtos que

ocorreram entre 2011 e 2020 de acordo com os símbolos apresentados na legenda.



Concentração produtiva nos 3 principais produtos –
Grande Região – 2020

O que mudou em 10 anos?

O Centro-Oeste aumentou a concentração da receita líquida de vendas nos três
principais produtos em 6,4 p.p., passando de 22,2% em 2011 para 28,6% em 2020.

Ranking:

Norte: 38,6%

Centro-Oeste: 28,6%

Sudeste: 12,2%

Nordeste: 10,8

Sul: 8,2%



Síntese dos resultados

PIA-PRODUTO 2020

Em 2020, os 10 principais produtos e/ou serviços industriais foram responsáveis por

20,9% da receita líquida de vendas na indústria. Na comparação com o ranking

de 2019, todos os produtos dessa lista sofreram mudanças no ranking, com

destaque para os Minérios de ferro, que passou do 2º para o 1º lugar.

Entre os 100 principais produtos, a Pesquisa elencou aqueles que mais

ganharam/perderam posições no ranking de receita líquida vendas, com ênfase

para as perdas relacionadas ao setor de transporte aéreo (aviões, serviços de

manutenção, querosene) e rodoviário (caminhões, motocicletas, veículos para

transporte de mercadorias); e os ganhos de posição em produtos de

alimentação animal, computadores e óleo de soja, por exemplo.

No plano regional, destacou-se o avanço da produção de carnes na Região

Norte, além da consolidação de produtos tradicionais no Centro-Oeste.
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