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INDX registra queda de 1,66% em março 

 

Dados de Março/13 

Número 73 – São Paulo 

 

O Índice do Setor Industrial (INDX), composto pelas ações mais representativas do segmento, 

encerrou o mês de março de 2013 com recuo de 1,66% em relação ao mês imediatamente 

anterior, alcançando 11.982 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX-50, composto pelas 

50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou fevereiro em 8.763 pontos, apontando expansão 

mensal de 0,77%, ao passo que o Ibovespa fechou  o mês com 56.352 pontos, recuo de 1,87%. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX alcançou R$ 29,1 bilhões no mês de março, contra 

R$ 27,7 bilhões em fevereiro. Este volume representou 19,96% do total negociado na Bovespa no 

terceiro mês do ano, parcela levemente superior àquela registrada no mês anterior (19,75%).  
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No mercado financeiro internacional, as bolsas estrangeiras registraram desempenhos positivos 

em março. Os resultados deste mês comparado ao mês anterior foram: Merval – Argentina 

(10,90%), Nikkei – Japão (7,59%), Dow Jones – EUA (3,73%), S&P500 – EUA (3,60%), Nasdaq – 

EUA (3,40%), FTSE 100 – Reino Unido (0,80%), DAX - Alemanha (0,69%), CAC 40 – França 

(0,23%).  

 

Na análise do INDX de março, considerando os preços dos ativos até o dia 28, as ações que 

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) GRND3 (17,2%): setor de vestuário e 

calçados; 2) SUZB5 (16,5%): atuando no setor de papel e celulose; e 3) HBOR3 (16,4%): setor de 

engenharia e construção. 

 

Por outro lado, as maiores variações negativas no mês foram registradas pelas ações das 

empresas: 1) MRVE3 (-33,9%): setor de engenharia e construção; 2) MNDL3 (-23,1%): setor de 

vestuário, calçados e acessórios; e 3) VIVR3 (-21,8%): setor de engenharia e construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) -1,66% 0,77% -1,87%

No ano -1,36% -3,66% -7,55%

Em um ano (T/T-12) 6,62% -4,91% -12,65%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Março
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Principais notícias divulgadas em março: 

  

PIB da Zona do Euro mostra retração pelo 5° trimestre consecutivo, e fecha com recuo de 0,5% no 

quarto trimestre de 2012 

  
O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro encolheu 0,5% no quarto trimestre de 2012, ante o período 

imediatamente anterior, registrando assim o quinto trimestre consecutivo de retração. Na comparação 

trimestral interanual, verificou-se queda de 0,9% no PIB da Zona do Euro no quarto trimestre, após declínio 

de 0,6% no trimestre precedente. Os dados foram divulgados hoje (06/03) pela agência de estatísticas da 

região, a Eurostat. 

Dentre os países que contribuíram para a queda do PIB da Zona do Euro, destacam-se as nações com 

crises fiscais mais agudas. Na comparação do quarto trimestre de 2012 ante o trimestre imediatamente 

anterior, o PIB de Portugal apresentou queda de 1,8%, enquanto Itália (-0,9%) e Espanha (-0,8%) 

evidenciaram quedas menos bruscas. Na mesma base de comparação, o PIB da Alemanha teve contração 

de 0,6%. 

A partir dos resultados do último trimestre, apurou-se queda de 0,6% no PIB da Zona do Euro em 2012. A 

Eurostat aponta que há 15 meses a região se encontra em recessão. 

 

Produção industrial inicia 2013 com aumento de 2,5% 

 

A produção industrial avançou 2,5% em janeiro, ante o mês imediatamente anterior, na série com ajuste 

sazonal, conforme divulgado hoje (07/03) pelo IBGE. Tal resultado demonstra a retomada da indústria, já 

que em novembro e dezembro a indústria mostrou variações respectivas de -1,3% e 0,2%. A expansão 

mensal de janeiro foi a mais intensa desde março de 2010 (3,4%), superando as expectativas do 

Depecon/Fiesp, que apontavam aumento de 1,8% na margem.  

Já na comparação mensal interanual, a indústria registrou forte expansão na produção em janeiro, na ordem 

de 5,7%, após dois meses consecutivos de queda: -0,8% em novembro e -3,5% em dezembro. No 

acumulado de 12 meses, a produção industrial recuou 1,9% em janeiro, evidenciando desaceleração nesse 

tipo de comparação, já que no acumulado findo em dezembro o setor encolheu 2,3%. Por sua vez, no 

trimestre encerrado em janeiro, a produção física teve crescimento de 0,4% frente ao resultado do quarto 

trimestre de 2012. 

 

Na comparação mensal, já descontadas as influências sazonais, todas as categorias de uso apresentaram 

expansão, com destaque para os Bens de Capital, cujo crescimento de 8,2% em janeiro, ante o mês 

imediatamente anterior, interrompeu dois meses seguidos de queda na produção. Na comparação 

interanual mensal, o aumento foi ainda mais expressivo, dado que a categoria registrou expansão de 17,3% 

na produção, e interrompeu a série de 16 meses consecutivos de queda. A produção de Bens de Consumo 



 

 
4 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

Duráveis aumentou 2,5% em janeiro ante dezembro, leitura bastante acima daquelas verificadas nos dois 

meses anteriores, já que a categoria mostrou queda de 0,5% em dezembro e de 0,9% em novembro. Na 

mesma base de comparação, os Bens Intermediários registraram aumento de 0,9%. 

O crescimento de 2,5% na produção industrial na passagem de dezembro de 2012 para janeiro de 2013 foi 

bastante disseminado, atingindo 18 dos 27 ramos pesquisados. As principais influências positivas vieram de 

máquinas e equipamentos, atividade que apresentou crescimento de 5,7% e recuperou parte do recuo de 

6,6% verificado entre novembro e dezembro, e de veículos automotores, cujo aumento de 4,7% interrompeu 

o comportamento de queda apresentado desde novembro passado. Outras contribuições positivas 

relevantes na PIM de janeiro partiram de: material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações 

(10,5%), farmacêutica (5,6%), refino de petróleo e produção de álcool (5,2%) e calçados e artigos de couro 

(13,8%). Em contrapartida, dentre as nove atividades que reduziram a produção, os destaques foram: 

indústrias extrativas (-6,6%), fumo (-53,5%) e outros equipamentos de transporte (-4,3%). 

 

Já na base de comparação interanual – em que a produção da indústria cresceu 5,7% - o destaque ficou 

por conta do ramo de veículos automotores, que teve aumento de 39,3% na produção e exerceu a maior 

influência positiva na composição da taxa de crescimento da indústria, contribuindo com 3,12 p.p. do índice. 

A grande expansão do setor foi impulsionada pelo crescimento na produção de aproximadamente 85% dos 

produtos analisados, com destaque para a maior fabricação de automóveis, caminhões, caminhão-trator 

para reboques e semirreboques, veículos para transporte de mercadorias, chassis com motor para 

caminhões e ônibus, autopeças, reboques e semirreboques e motores a diesel para caminhões e ônibus. 

Além disso, é importante ressaltar a influência da baixa base de comparação, já que o setor recuou 28,6% 

em janeiro de 2012, devido a paralisações ocorridas por conta da concessão de férias coletivas em diversas 

empresas do setor. 

 

Outras influências positivas na PIM na comparação interanual vieram de: refino de petróleo e produção de 

álcool (11,0%) – possuindo a segunda maior contribuição positiva no índice, 0,8 p.p. -, farmacêutico (20,2%) 

– sendo a terceira maior influência positiva, 0,6 p.p. -, bebidas (12,8%), alimentos (2,8%), outros produtos 

químicos (3,7%), outros equipamentos de transporte (8,3%) e mobiliário (16,0%). Para as influências 

negativas, as seguintes categorias se destacaram: edição, impressão e reprodução de gravações (-9,9%), 

máquinas e equipamentos (-4,5%), metalurgia básica (-4,3%) e fumo (-54,7%). 

 

Comércio Varejista inicia o ano de 2013 com expansão de 0,6% 

 

O volume de vendas do comércio varejista restrito cresceu 0,6% entre dezembro e janeiro, após recuar 

0,5% na passagem de novembro para dezembro, já descontadas as influências sazonais. O resultado ficou 

aquém das projeções feitas pelo Depecon/ Fiesp e das expectativas do mercado. Na mesma base de 

comparação, em janeiro do ano passado o setor obteve expansão de 2,5%. No acumulado de 12 meses, 
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houve variação de 8,3% - desde março de 2004 não são observadas taxas negativas nessa métrica. Por 

sua vez, o volume de vendas variou 5,9% em janeiro ante igual mês do ano anterior, após crescer 8,2% em 

dezembro. 

 

Na série com ajuste sazonal, o varejo ampliado, que inclui as atividades de varejo de Veículos, motos, 

partes e peças e de Material de construção, apresentou crescimento de 0,3% no volume de vendas em 

janeiro ante dezembro, quando a variação para o setor foi de 1,8% na comparação com novembro. Apesar 

da desaceleração, a leitura de janeira registrou duas altas consecutivas, algo que não ocorria há oito 

meses. Na comparação entre janeiro com igual mês do ano anterior, a expansão do comércio varejista 

ampliado foi de 7,1%. No acumulado de 12 meses o volume de vendas variou 7,9%. 

 

Em janeiro, sete das dez atividades pesquisadas apresentaram resultados positivos em seu volume de 

vendas quando comparados às leituras de dezembro de 2012, já expurgadas as variações sazonais. Em 

ordem de magnitude de taxas, os resultados apresentados pelas atividades foram: Equipamentos e 

materiais para escritório, informática e comunicação (18,5%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico 

(4,7%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (3,1%); Hipermercados, 

supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%); Material de construção (1,3%); Combustíveis 

e lubrificantes (0,6%); Livros, jornais, revistas e papelaria (0,5%); Tecidos, vestuário e calçados (-0,4%); 

Veículos, motos, partes e peças (-1,2%); e Móveis e eletrodomésticos (-2,6%). 

 

O destaque ficou para o crescimento da atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios 

e fumo, que apresentou elevação de 1,4% na margem e de 3,4% na variação interanual, devido 

principalmente ao aumento do poder de compra da população, proveniente do crescimento da massa de 

rendimentos e da estabilidade do emprego. 

 

Ainda sobre as atividades, vale destacar as quedas mensais registradas em Veículos, motos, partes e 

peças (-1,2%) e em Móveis e eletrodomésticos (-2,6%), que foram as grandes responsáveis pelo resultado 

da Pesquisa Mensal do Comércio aquém do esperado, já que as duas categorias juntas representam quase 

45% do comércio varejista ampliado. As quedas são resultado do adiantamento de aquisições dos bens 

pertencentes a tais categorias - especialmente automóveis e eletrodomésticos da linha branca – que 

aconteceram até dezembro do ano passado por conta do fim do desconto total do IPI. 

 

Todas as unidades da federação apresentaram taxas positivas no volume de vendas, tanto no varejo restrito 

como no varejo ampliado. Na última categoria, os maiores destaques vieram do Mato Grosso do Sul 

(15,9%), Acre (14,8%), Roraima (13,0%), Alagoas (12,1%) e Amapá (11,7%). Com base no impacto sobre o 

resultado global do setor varejista, São Paulo foi o grande destaque, dada a expansão de 5,3% em seu 
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volume de vendas, seguido por Rio de Janeiro (8,6%), Paraná (9,9%), Minas Gerais (6,3%) e Rio Grande do 

Sul (3,2%). 

 

IBC-Br supera as expectativas e cresce 1,29% em janeiro 

 

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) divulgado hoje (15/03) pelo Banco Central apresentou expansão 

de 2,73% em janeiro de 2013 frente ao mesmo mês do ano anterior. Na comparação com dezembro, houve 

expansão de 1,29%, já expurgados os efeitos sazonais, enquanto que no acumulado de 12 meses a 

variação foi de 0,70%.  

 

O resultado do IBC-Br de janeiro na comparação com dezembro de 2012 foi superior ao esperado, já que as 

previsões do mercado e do DEPECON/FIESP apontavam para um crescimento de 0,8%. Essa diferença 

entre o crescimento efetivo do IBC-Br na margem e as previsões pode ser explicada em grande medida pela 

revisão realizada no resultado de dezembro, que registrou variação de -0,45%, valor bastante inferior ao 

divulgado no mês passado, na ordem de 0,26%. 
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Anexo: Gráficos e tabelas complementares 
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CORRELAÇÃO INDX IBOVESPA IBRX 50

INDX 1,00                  

IBOVESPA 0,88                  1,00                

IBRX 50 0,32                  0,32 1,00               

BETA INDX C/ IBOV 0,74

INDX C/ IBRX50 0,10

IBRX 50 C/IBOV 0,88

VOLATILIDADE INDX 25,14

IBOVESPA 30,09

IBRX 50 82,96

(período 30/12/1999 - 30/03/2013)


