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PRODUÇÃO INDUSTRIAL – PIM (IBGE)
PRODUÇÃO INDUSTRIAL AVANÇA 0,8% EM AGOSTO
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A produção de bens de capital, em contraste, foi o grande
destaque negativo, mantendo tendência de piora e caindo pelo
3º mês consecutivo.
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A alta do mês foi liderada pela produção de bens
intermediários, a única das categorias de produção que
registrou um aumento no período (+1,4%).
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A produção industrial voltou a avançar em agosto após três
meses consecutivos de queda. O resultado de 0,8% no mês
veio acima da mediana das expectativas de mercado
(Bloomberg), que apontava para uma crescimento de apenas
0,2% no período. Em relação ao mesmo período de 2018, o
dado ainda está 2,3% menor.
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NOSSA VISÃO: O dado retrata uma leve melhora do quadro que o setor tem apresentado, configurando
o primeiro avanço depois de três meses consecutivos em queda. Mesmo com este bom resultado, os
números têm que ser analisados com parcimônia: a produção industrial acumula baixa de 1,7% no ano
até o momento, e o avanço de agosto foi concentrado no crescimento da indústria extrativa mineral –
influenciada pela produção recorde da Petrobrás –, que registrou um avanço de 6,6% no período. A
indústria de transformação, por outro lado, avançou apenas 0,2% na margem.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo
acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a
todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações
representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre
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