
 
A importância da Indústria para o

Piauí
Região Nordeste

O Piauí representa 0,4% 
do PIB industrial do Brasil
O Piauí representa 3,3% 
do PIB industrial da região Nordeste

Os principais setores da indústria do Piauí são:

O Piauí representa 3,9% do emprego industrial 
da região Nordeste
A indústria do estado paga um salário médio 
de R$ 1.838,00, enquanto a média nacional é 
de R$ 2.792,00

  

O Piauí 
conta com 3.974 

estabelecimentos industriais

A tarifa média de energia elétrica do 
estado para consumidores industriais 
é de 745,02 R$/MWh, ou seja, 
+14,8% em comparação com a 
tarifa média brasileira

A indústria do 
Piauí emprega 56.851 

pessoas, e representa 12,1% 
do emprego formal 

do estado

Serviços industriais de 
utilidade pública

Construção Extração de 
minerais não metálicos

BebidasAlimentos
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Fonte: Elaborado pela CNI com base em estatísticas do IBGE, ANEEL, ME, CONFAZ, MEC e SEBRAE.
Nota: * Percentual acima ou abaixo da media nacional

Piauí
Região 

Nordeste Brasil

População 

População – mil habitantes (2020) 3.281 57.374 211.756

Participação na população brasileira – % (2020) 1,5% 27,1% 100,0%

PIB – 2018

PIB – milhões (valor adicionado bruto)  R$ (2018)** 44.693 881.795 6.011.150

Participação do estado e da região no PIB do país – % (2018)** 0,7% 14,7% 100,0%

PIB industrial – milhões R$ (valor adicionado bruto) (2018) 5.558 166.330 1.313.210

Participação do estado e da região no PIB industrial – % (2018) 0,4% 12,7% 100,0%

Participação da indústria no PIB do estado, da região e do Brasil – % (2018)** 12,4% 18,9% 21,8%

PIB – variações 2008 a 2018

Variação na participação do estado e da região no PIB do país – p.p. (2008 a 2018) 0,2 1,2 0,0

Variação na participação do estado e da região no PIB industrial – p.p. (2008 a 2018) 0,2 1,7 0,0

Variação na participação da indústria no PIB do estado, da região e do Brasil – 
p.p. (2008 a 2018)** 1,2 -3,3 -5,5

Empresas industriais 

Número de estabelecimentos industriais (2019) 3.974 70.562 476.243

Participação no número de estabelecimentos industriais do Brasil – % (2019) 0,8% 14,8% 100,0%

Participação dos estabelecimentos industriais no total de estabelecimentos do 
estado, da região e do Brasil  – % (2019) 12,9% 12,7% 13,8%

Mercado de trabalho industrial 

Número de trabalhadores da indústria (2019) 56.851 1.452.056 9.723.509

Participação na força de trabalho industrial do Brasil – % (2019) 0,6% 14,9% 100,0%

Participação da indústria na força de trabalho do estado, da região e do Brasil – % (2019) 12,1% 16,7% 20,4%

Salário industrial médio – (2019)* 1.838 2.080 2.792

Salário industrial médio – comparação com a média nacional – % (2019)* -34,2% -25,5% 0,0%

Escolaridade do trabalhador – participação dos trabalhadores da indústria com pelo 
menos Ensino Médio completo (2019) – % 51,0% 62,2% 65,7%

Tributos 

Arrecadação ICMS da indústria – bilhões R$ (2019) 0,63 17,78 127,75

Participação do ICMS da indústria na arrecadação total de ICMS no estado, 
na região e no Brasil – % (2019) 26,7% 32,8% 38,8%

Relação "ICMS da indústria/PIB industrial" – % (2018) 10,8% 9,7% 9,3%

Arrecadação de IPI – milhões R$ (2019) 45,5 3.947,8 56.782,3

Participação na arrecadação nacional de IPI – % (2019) 0,1% 7,0% 100,0%

Relação "IPI/PIB industrial" – % (2018) 0,7% 2,5% 4,2%


