
 

 

Macro Alerta | Indústria em outubro avança com bom 

desempenho de bens duráveis 

A produção industrial apresentou crescimento de 0,8% em outubro na comparação com setembro, pouco 

abaixo da mediana de mercado de 0,9%, e configura a terceira alta consecutiva na margem. A variação 

contra outubro de 2018 foi de 1,0%, relativamente estável frente o mês anterior.  

A alta da indústria na margem foi relativamente disseminada à exceção de bens de capital (-0,3%), que há 6 

meses patina, e da indústria extrativa (-1,1%).  Por outro lado, a indústria de transformação (0,8%) e 

notadamente a produção de bens de consumo duráveis (+1,3%) tiveram desempenho positivo. 

 

Fonte: IBGE – Elaboração: Daycoval Asset 

A divulgação de hoje soma-se a outros números positivos no que tange a atividade econômica no segundo 

semestre. A divulgação do PIB do terceiro trimestre ontem (maiores detalhes aqui) nos levou a revisar 

nossa expectativa para o crescimento do PIB de 0,9% este ano para 1,2% e de 1,8% para 2,1% em 2020.   
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