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INDX registra queda de 4,45% em junho 

 

Dados de Junho/13 

Número 75 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de junho de 2013 com recuo de 4,45% em relação ao mês imediatamente 

anterior, alcançando 11.346 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX-50, composto pelas 

50 ações mais negociadas na Bovespa, fechou fevereiro em 7.927 pontos, apontando retração 

mensal de 9,30%, ao passo que o Ibovespa encerrou  o mês com 47.457 pontos, queda de 

11,31%. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX alcançou R$ 33,6 bilhões no mês de junho, contra 

R$ 33,4 bilhões em maio. Este volume representou 18,8% do total negociado na Bovespa no 

sexto mês do ano, parcela inferior àquela registrada no mês anterior (20,6%).  
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No mercado financeiro internacional, as bolsas estrangeiras registraram desempenhos negativos 

em junho. Os resultados deste mês comparado ao mês anterior foram: Merval – Argentina (-

13,06%), FTSE 100 – Reino Unido (-5,58%), CAC 40 – França (-5,31%), DAX - Alemanha (-

4,67%), Nasdaq – EUA (-1,52%), S&P500 – EUA (-1,50%), Dow Jones – EUA (-1,36%) e Nikkei – 

Japão (-0,71%). 

 

Na análise do INDX de Junho, considerando os preços dos ativos até o dia 30, as ações que 

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) SUZB5 (6,9%): papel e celulose; 2) 

EMBR3 (5,5%): setor de material aeronáutico; e 3) FIBR3 (4,9%): setor de papel e celulose. 

 

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

empresas: 1) VIVR3 (-48,1%): setor de engenharia e construção; 2) LUPA3 (-35,0%): setor de 

engenharia e construção; e 3) GFSA3 (-25,8%): setor de engenharia e construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) -4,45% -9,30% -11,31%
No ano -6,59% -12,83% -22,14%
Em um ano (T/T-12) 12,55% -2,63% -12,69%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Junho
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Principais notícias divulgadas em junho: 

  

Produção industrial cresce 1,8% em abril de 2013 

 

A Produção Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) cresceu 1,8% em abril de 2013 frente ao 

resultado do mês anterior, já consideradas as influências sazonais, segundo os dados divulgados hoje 

(04/06) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice para o fechamento do primeiro 

quadrimestre de 2013 apresentou alta de 1,6% ante o mesmo período do ano anterior, enquanto o 

acumulado de 12 meses mostrou recuo de 1,1% em abril. 

 

A expansão da atividade industrial do país evidenciou um perfil generalizado, tendo em vista que atingiu 

todas as categorias de uso e a maior parte (17) dos 27 ramos de atividade pesquisados, na comparação 

com março. Dentre as atividades, as principais influências positivas vieram de veículos automotores (8,2%), 

máquinas e equipamentos (7,9%) e alimentos (4,8%), enquanto as principais influências negativas partiram 

de bebidas (-5,9%) e material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações (-6,5%). 

 

Dentre as categorias de uso, o destaque foi bens de capital, que expandiu em 3,2% em abril na comparação 

com o mês imediatamente anterior, sendo este o quarto resultado positivo consecutivo, acumulando 15,5% 

de crescimento no ano de 2013. Os segmentos de bens de consumo duráveis (1,1%), bens de consumo 

semi e não duráveis (0,9%) e bens intermediários (0,4%) também apresentaram crescimento em abril. 

 

Na comparação interanual, a PIM-PF teve crescimento de 8,4% em abril, também com resultados positivos 

disseminados, tendo em vista que todas as categorias de uso, 23 das 27 atividades pesquisadas, 58 dos 76 

subsetores analisados e 63,4% dos produtos registraram expansão em sua produção. O ramo de veículos 

automotores apresentou a maior influência positiva no índice, com crescimento de 23,9% na comparação 

interanual. No que tange às categorias de uso, bens de capital (24,4%) e bens de consumo duráveis 

(14,9%) tiveram aumentos bastante expressivos. Vale destacar que abril de 2013 teve dois dias úteis a mais 

do que o mesmo mês de 2012.  

 

O resultado da PIM-PF de abril corrobora o prognóstico de recuperação da atividade industrial do país, com 

destaque voltado para o expressivo crescimento da categoria de bens de capital, o que sustenta a retomada 

dos investimentos em 2013.  

 

IPCA de maio desacelera e fica em 0,37% 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou variação de 0,37% no mês de maio, 

registrando desaceleração frente ao índice de abril, quando a variação foi de 0,55%. No acumulado de doze 
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meses, o índice variou 6,50%, muito próximo do registrado nos doze meses anteriores (6,49%). Com esse 

resultado, o IPCA de março fica sobre o teto da meta, que é de – exatamente – 6,50%. 

 

Os grupos Habitação (que passou de 0,62% em abril para 0,75% em maio) e Saúde e Cuidados Pessoais 

(de 1,28% para 0,94%) influenciaram positivamente o índice (0,11 p.p. cada). Já o grupo de Transportes (de 

-0,19% para -0,25%) foi o único que influenciou o índice global negativamente, com -0,05 p.p. 

 

O movimento de desaceleração foi bastante pulverizado em maio, atingindo seis dos nove grupos 

analisados. Além de Saúde e Cuidados Pessoais e Transportes, as seguintes classes apresentaram 

decréscimo em suas taxas de variação: Alimentação e Bebidas (de 0,96% para 0,31%), Artigos de 

Residência (de 0,63% para 0,46%), Despesas Pessoais (de 0,61% para 0,41%) e Educação (de 0,10% para 

0,06%). Em contrapartida, além do grupo Habitação, os grupos Vestuário (de 0,65% para 0,84%) e 

Comunicação (de -0,32% para 0,08%) apresentaram acréscimos em suas taxas de variação. 

  

O IPCA de São Paulo apresentou desaceleração, passando de 0,54% em abril para 0,31% em maio, 

enquanto Recife apresentou a maior inflação dentre as capitais analisadas (0,74%), e Belém a menor (-

0,16%). 

 

Zona do Euro: Produção industrial cresce 0,4% em ab ril 

 

A produção industrial da Zona do cresceu 0,4% em abril na comparação com março, já expurgadas as 

influências sazonais, mas declinou 0,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com 

os dados divulgados hoje (12/06) pela agência de estatísticas da região, Eurostat. Em março, a indústria 

havia registrado uma expansão de 0,9%.  

 

Em abril, na comparação na margem, a produção de bens de capital cresceu 2,7%, enquanto que a 

categoria de bens de consumo não duráveis expandiu em 0,7%. Por sua vez, a produção de bens 

intermediários ficou estável, e a de bens de consumo duráveis apresentou retração de 2,7%. 

 

A produção industrial caiu em onze e cresceu em dez países da Zona do Euro, na série livre de influências 

sazonais. As maiores quedas foram registradas na Finlândia (-5,1%), na Holanda (-4,3%) e em Portugal (-

3,6%), ao passo que as maiores altas foram observadas na Irlanda (3,0%), na França (2,3%) e na Romênia 

(1,9%). A produção da Alemanha, que possui o maior pólo industrial da Europa, mostrou crescimento de 

1,2%.  

 

Na União Europeia, a produção industrial expandiu em 0,4% na comparação com março – já descontadas 

as variações sazonais –, mas caiu 0,8% na comparação interanual. 
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Índice de Confiança da Indústria recua 1,1% em junh o 

 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 1,1% em junho, chegando a 103,8 pontos, variação 

ligeiramente inferior àquela da prévia do inicio do mês, que registrou queda de 1,2% na comparação com o 

mês imediatamente anterior, segundo a Sondagem da Indústria divulgada nesta quarta-feira (26/06) pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice ficou abaixo da média histórica recente – que considera os 

últimos 60 meses –, que é de 104,0 pontos, já descontados os efeitos da sazonalidade. 

 

De acordo com os dados, o recuo do ICI foi decorrente da piora nas avaliações tanto em relação ao 

momento presente quanto às expectativas para o futuro, já que o Índice de Situação Atual (ISA) apresentou 

queda de 0,9% em junho, chegando a 104,8 pontos, influenciado diretamente pelo aumento do item de 

estoques excessivos, que passou de 7,7% em maio para 8,2% em junho, também abaixo da média história 

recente (105,1 pontos). O Índice de Expectativas (IE) recuou 1,3%, atingindo o patamar de 102,8 pontos, 

impactado pela queda no item de situação dos negócios para os próximos seis meses, na ordem de 2,6%, e 

também pela contração no número de empresas que esperam melhora do ambiente de negócios, que 

declinou de 53,3% para 47,0%. O IE também está abaixo da média história dos últimos 60 meses (102,9 

pontos). 

 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) recuou para 84,4% em junho, com queda de 0,2 p.p., 

retornando assim ao nível apresentado em janeiro. 

 

Os resultados apresentados acima sinalizam que, após alguma melhora observada no início do ano, a 

indústria apresenta uma desaceleração no ritmo da atividade na passagem do primeiro para o segundo 

trimestre. 
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Anexo: Gráficos e tabelas complementares 
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CORRELAÇÃO INDX IBOVESPA IBRX 50
INDX 1,00                   

IBOVESPA 0,39                   1,00                     
IBRX 50 0,32                   0,02                     1,00                   

BETA INDX C/ IBOV 0,15
INDX C/ IBRX50 0,10
IBRX 50 C/IBOV 0,02

VOLATILIDADE INDX 25,03
IBOVESPA 66,41

IBRX 50 82,80
(período 30/12/1999 - 30/06/2013)


