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INDX registra alta de 4,62% em agosto 

 

Dados de Agosto/13 

Número 77 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de agosto de 2013 com expansão de 4,62% em relação ao mês imediatamente 

anterior, alcançando 12.156 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX-50, composto pelas 

50 ações mais negociadas na Bovespa, fechou o mês em 8.273 pontos, apontando avanço 

mensal de 2,70%, ao passo que o Ibovespa terminou agosto com 50.011 pontos, aumento de 

3,70% em relação a julho.  

 

O volume movimentado pelas ações do INDX totalizou R$ 39,0 bilhões no mês de agosto, contra 

R$ 27,9 bilhões no mês anterior. Este volume representou 21,8% do montante negociado na 

Bovespa no oitavo mês do ano, parcela superior àquela registrada em julho (21,0%).  
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No mercado financeiro internacional, as bolsas estrangeiras registraram desempenho negativo em 

agosto, com exceção da Argentina. Os resultados deste mês comparado ao mês imediatamente 

anterior foram: Merval – Argentina (17,28%), Nasdaq – EUA (-1.01%), CAC 40 – França (-1,48%), 

Nikkei – Japão (-2,04%), DAX - Alemanha (-2,09%), S&P500 – EUA (-3,13%) e Dow Jones – EUA 

(-4,45%). 

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) CSNA3 (31,1%): setor de siderurgia e 

metalurgia; 2) MRVE3 (29,4%): construção e engenharia; e 3) PDGR3 (28,3%): setor de 

construção e engenharia. 

 

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

empresas: 1) VIVR3 (-48,4%): setor de engenharia e construção; 2) POMO4 (-48,3%): setor de 

material de transporte; e 3) INEP4 (-17,2%): setor de máquinas e equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) 4.62% 2.68% 3.68%
No ano 0.07% -9.05% -17.95%
Em um ano (T/T-12) 14.99% -1.80% -11.16%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Agosto
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Principais notícias divulgadas em Agosto: 

  

Produção industrial avança 1,9% em junho 

A Produção Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) registrou alta de 1,9% em junho, comparado com 

o mês imediatamente anterior, na série livre de efeitos sazonais. Tal resultado veio em linha com as 

projeções do Depecon/Fiesp, que apontavam para o crescimento de 2,0% na margem, e acima do 

consenso do mercado (1,2%). Na comparação com o mês de junho de 2012, o crescimento foi de 3,1%. Os 

dados foram divulgados hoje (01/08) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 

Para o segundo trimestre do ano, a produção industrial teve aumento de 1,1% em relação ao período 

anterior, ao passo que na comparação com o segundo trimestre de 2012 a alta foi mais expressiva (4,3%), 

sendo o melhor resultado desde o terceiro trimestre de 2010. No acumulado dos seis primeiros meses deste 

ano, frente ao mesmo período do ano passado, a elevação foi de 1,9%. Já o acumulado dos últimos doze 

meses evidenciou taxa de 0,2%, o primeiro resultado positivo desde dezembro de 2011. Por fim, vale 

destacar que a queda da produção física em maio foi revisada de 2,0% para 1,8%. 

 

A expansão de junho teve perfil generalizado, pois 22 dos 27 ramos de atividade pesquisados apresentaram 

taxas positivas. Os grupos que exerceram as maiores influências positivas sobre o índice geral foram 

Farmacêutica - expansão de 8,8% -, Outros equipamentos de transporte (8,3%), Máquinas e equipamentos 

(3,2%) e Veículos automotores (2,0%), que devolveram as quedas respectivas do mês anterior (-2,2%, -

4,1%%, -4,8% e -2,2%). Vale destacar que os dois últimos segmentos já haviam sido apontados como 

destaques positivos pelo INA (Indicador do Nível de Atividade da Indústria) de junho, divulgado ontem 

(31/07) pela FIESP. Além destes quatro destaques, outros grupos também foram relevantes para o aumento 

da produção: Máquinas para escritórios e equipamentos de informática (11,4%), Produtos de metal (3.5%), 

Celulose, papel e produtos de papel (2,9%), Indústria extrativa (2,4%) e Alimentos (0,9%). Em contrapartida, 

o principal destaque negativo foi refino de petróleo e produção de álcool, com queda de 4,1%, após ter 

mostrado expansão de 1,6% no mês anterior. 

 

Na comparação entre as categorias de uso, bens de capital foi o destaque, ao crescer 6,3% na margem, 

livre de efeitos sazonais, eliminando o recuo de 3,7% apresentado em maio. Na comparação semestral para 

a mesma categoria, constata-se que o maior dinamismo do início do ano permitiu a ampliação dos 

investimentos, dado que a categoria cresceu 13,8%, frente à queda de 11,1% no semestre anterior. Já a 

categoria de bens de consumo duráveis mostrou expansão de 3,6% em relação a maio, seguida pelo 

agrupamento de bens de consumo semi e não duráveis (2,9%). Por sua vez, a categoria de bens 

intermediários registrou estabilidade em junho (0,0%). 
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Na comparação com junho de 2012, a PIM-PF teve crescimento de 3,1%, sendo que somente 13 dos 27 

ramos industriais indicaram elevação na produção física. Nesta métrica, o setor de veículos automotores 

exerceu a maior influência positiva sobre o indicador global, com avanço de 15,4%, refletindo especialmente 

a maior produção de ônibus e caminhões. As classes de máquinas e equipamentos (10,0%) e borracha e 

plástico (9,7%) também tiveram contribuições positivas relevantes, influenciadas principalmente pela maior 

produção de máquinas para colheita e máquinas para o setor de celulose, bem como maior produção de 

pneus para ônibus, caminhões e automóveis. Ainda na base interanual, as atividades de edição, impressão 

e reprodução de gravações (-6,7%), bebidas (-5,4%), indústria extrativa (-2,7%) e produtos de metal (-4,2%) 

foram os maiores destaques negativos em junho. 

 

No que diz respeito ao desempenho das categorias de uso, comparando junho de 2013 a igual mês de 

2012, o destaque também foi bens de capital, que avançou 18%. A categoria registrou a terceira alta 

consecutiva acima de dois dígitos na métrica interanual. Os bens de consumo duráveis, por sua vez, 

mostraram ascensão de 4,5%, seguidos por bens de consumo semi e não duráveis (2,3%) e bens 

intermediários (0,4%). 

 

Em suma, o crescimento da PIM-PF na passagem de maio para junho reforçou o cenário de alta volatilidade 

da atividade industrial neste ano, que alterna variações mensais positivas e negativas. A produção continua 

apresentando um movimento errático em torno de uma tendência de baixo crescimento. O mês de junho 

apresentou dados positivos, mas a fraca atividade econômica, somada aos grandes recuos da confiança do 

empresariado industrial sustentam o prognóstico de recuperação bastante moderada nos próximos meses. 

 

PIB cresce 1,5% no segundo trimestre e surpreende o  mercado 

 

Conforme divulgado na manhã de hoje (30/08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

PIB a preços de mercado mostrou expansão de 1,5% no segundo trimestre de 2013, na comparação com o 

período imediatamente anterior, após ajuste sazonal. O crescimento confirmou a expectativa de aceleração 

do PIB brasileiro na margem, após variação positiva de 0,6% no período de janeiro a março. 

 

Pela ótica da oferta, o destaque novamente foi a Agropecuária, ao mostrar elevação de 3,9% no segundo 

trimestre (alta de 9,4% no período anterior). A Indústria também apresentou crescimento expressivo, de 

2,0%, mas vale ressaltar a queda observada no primeiro trimestre deste ano (-0,2%). Por sua vez, a 

expansão do PIB de Serviços acelerou de 0,5% para 0,8% na passagem do primeiro para o segundo 

trimestre de 2013. 

 

Todos os subsetores industriais tiveram crescimento no período de abril a junho deste ano, com destaque 

para o forte desempenho da Construção Civil, cuja taxa foi de 3,8%, já expurgados os efeitos sazonais, 
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após ganho de 0,4% no primeiro trimestre. A Indústria de Transformação evidenciou expansão de 1,7%, 

acelerando suavemente frente ao período imediatamente anterior (1,5%). Já a Indústria Extrativa cresceu 

1,0% no segundo trimestre, e não devolveu a expressiva retração dos três primeiros meses do ano (-6,0%). 

Por fim, a indústria de Eletricidade e gás, esgoto e limpeza urbana registrou alta de 0,8%, depois de ter 

ficado praticamente estável no início de 2013 (-0,1%). 

 

Dentre as atividades do setor de Serviços, o Comércio foi o principal destaque, ao mostrar expansão de 

1,7% no segundo trimestre, livre de influências sazonais. As demais atividades também registraram 

resultados positivos: Intermediação financeira e seguros (1,1%), Transporte, armazenagem e correio (1,0%), 

Serviços de informação (0,9%), Outros serviços (0,7%), Atividades imobiliárias e aluguel (0,7%) e 

Administração, saúde e educação pública (0,1%). 

 

Pela ótica da demanda, os maiores destaques foram a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e as 

exportações de bens e serviços. O primeiro componente teve expansão de 3,6% no segundo trimestre, após 

ajuste sazonal. A expansão da FBCF no primeiro trimestre deste ano foi de 4,7%, o que ilustra o forte 

desempenho dos investimentos no primeiro semestre de 2013. Por sua vez, o crescimento das exportações 

em 6,9% entre abril e junho devolveu o declínio aferido nos três primeiros meses do ano (-6,9%). Já as 

importações de bens e serviços registraram ganho de apenas 0,6% na margem.  

 

Ainda sob a ótica do gasto, tanto o consumo da administração pública quanto o consumo das famílias 

mostraram pequena aceleração entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano, já que ambos ficaram 

estáveis no período de janeiro a março (0,0%). O consumo do governo cresceu 0,5%, taxa um pouco 

superior à elevação de 0,3% do consumo privado, que foi bastante tímido devido à piora das condições de 

consumo decorrente de fatores como a elevação da taxa de juros, o menor acesso ao crédito, a 

desaceleração do aumento da renda real e o alto nível de endividamento das famílias. 

 

Na comparação do segundo trimestre de 2013 com idêntico período de 2012, o PIB a preços de mercado 

registrou crescimento de 3,3%. A Agropecuária também foi o destaque nesta métrica, ao apresentar 

expansão de 13,0%, refletindo o vigoroso desempenho da safra brasileira de grãos 12/13. A Indústria 

mostrou ganho de 2,8% na base interanual, após recuo de 1,4% no primeiro trimestre deste ano. Por sua 

vez, o setor de Serviços expandiu em 2,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. 

 

Pela ótica da demanda, a FBCF registrou alta de 9,0% na comparação do primeiro trimestre de 2013 contra 

igual período de 2012, devido à forte expansão do consumo aparente de bens de capital. Após retração em 

todos os trimestres de 2012, o componente já evidencia o segundo resultado positivo em sequência. Vale a 

pena frisar que o Consumo das Famílias, ao crescer 2,3%, marcou o trigésimo nono resultado positivo na 

métrica interanual. 
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No acumulado de 2013, em relação ao mesmo período de 2012, o PIB a preços de mercado mostra alta de 

2,6%. O acumulado dos últimos quatro trimestres, por sua vez, explicita elevação de 1,9%. 

 

A despeito do expressivo crescimento do PIB no segundo trimestre, surpreendendo o consenso do 

mercado, que apontava para ganho de 1,0% na margem, os indicadores antecedentes já conhecidos 

indicam enfraquecimento da atividade econômica no terceiro trimestre, com um resultado próximo à 

estabilidade, e a expectativa para os últimos três meses do ano apontam para um pequeno aumento. Ou 

seja, o resultado do segundo semestre ficará bastante aquém do observado na primeira metade deste ano. 

 

Vendas do varejo crescem em junho 

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada hoje (14/08) pelo IBGE, mostrou expansão de 0,5% no 

volume de vendas do varejo restrito na passagem de maio para junho, na série dessazonalizada, após ter 

apresentado estabilidade no mês de maio. O resultado foi inferior ao previsto pelo Depecon/Fiesp (0,9%). 

Na base interanual, o comércio varejista apresentou expansão de 1,7%. Para o acumulado nos seis 

primeiros meses, por sua vez, o volume de vendas do varejo expandiu em 3,0%, enquanto o acumulado em 

12 meses registra alta de 5,0%. 

 

No varejo ampliado, que também considera as atividades de Veículos automotores, motos, partes e peças e 

Material de construção, o crescimento foi de 1,0% em junho, após ajuste sazonal, depois do recuo de 0,8% 

observado em maio. O resultado veio em linha com a previsão do Depecon/Fiesp, que apontava para o 

avanço de 1,0% na margem. Na comparação interanual, as vendas no mês de junho de 2013 foram 2,0% 

menores do que as registradas no mesmo mês do ano passado. Já no acumulado dos seis primeiros meses 

do ano e dos últimos 12 meses, o setor apresenta crescimento de 3,7% e 6,4%, respectivamente. O 

desempenho positivo de Veículos, motos, partes e peças em junho foi 0,9% maior que o apresentado em 

maio, entretanto, na comparação interanual, o volume de vendas em junho deste ano sofreu contração de 

9,3%, em decorrência do anúncio da medida de IPI reduzido para automóveis em maio de 2012, que levou 

ao forte aumento das vendas no mês seguinte. Por sua vez, o segmento de material de construção também 

apresentou ascensão no mês de junho (0,6%), mas não compensou integralmente a queda verificada em 

maio (-1,9%). 

 

Dentre as dez atividades pesquisadas no comércio ampliado, seis apresentaram variação positiva no 

volume de vendas em junho: Móveis e eletrodomésticos (1,8%); Livros, jornais, revistas e papelaria (1,0%); 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,0%); Veículos e motos, partes e 

peças (0,9%); Combustíveis e lubrificantes (0,9%); e Material de construção (0,6%). No sentido contrário, as 

classes Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,1%), Equipamentos e material para escritório, 
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informática e comunicação (-0,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (-1,4%) sofreram retração. O segmento 

de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que também apresentou 

resultado negativo em junho (-0,4%), continua desacelerando. No acumulado do ano, o segmento mostra 

ganho de apenas 0,3% no volume de vendas, como reflexo do considerável aumento dos preços dos 

alimentos e bebidas no período, com destaque aos itens de alimentação no domicílio. 

 

Na comparação interanual, os principais destaques no varejo foram: Combustíveis e lubrificantes, com alta 

de 8,2%, contribuindo com 48% da variação do índice global, como reflexo do menor aumento dos preços 

dos combustíveis em relação à alta do IPCA nos últimos meses; Artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos e perfumaria (6,6%), devido à expansão da massa salarial e à essencialidade dos produtos; e 

Móveis e eletrodomésticos, com alta de 2,9% em relação a junho de 2012, impulsionado pelos estímulos ao 

consumo de produtos da linha branca. A propósito, vale ressaltar que o incentivo de IPI reduzido vem sendo 

retirado gradualmente desde o início de 2013. 

 

Encerrado o mês de junho, o segundo trimestre do ano apresentou resultados positivos. O comércio restrito 

registrou expansão de 0,5% no volume de vendas na comparação com o primeiro trimestre do ano, após 

ajuste sazonal, enquanto o comércio ampliado teve alta de 1,4%. No que diz respeito ao resultado 

semestral, cabe destacar que o aumento de 3,0% no volume de vendas do varejo ampliado no primeiro 

semestre de 2013 em relação ao mesmo período do ano passado foi menor do que o apresentado no 

segundo semestre de 2012 (7,9%), considerando a mesma métrica. 

  

PIB da Zona do Euro mostra elevação de 0,3% no 2º t rimestre 

O Produto Interno Bruto da Zona do Euro avançou 0,3% no segundo trimestre de 2013, frente ao período 

imediatamente anterior, após ajuste sazonal. O resultado prévio, divulgado na manhã de hoje (14/08) pela 

Eurostat, interrompeu uma série de seis trimestres consecutivos de contração na margem. A expansão de 

0,3% foi superior ao consenso do mercado, cuja previsão apontava para o crescimento de 0,2%. O primeiro 

trimestre de 2013 registrou queda de 0,3% ante os três meses anteriores. 

 

As duas maiores economias da região puxaram o crescimento da Zona do Euro no segundo trimestre. A 

Alemanha, impulsionada especialmente pelo aumento da demanda doméstica e pelas exportações, mostrou 

expansão de 0,7% na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2013, após estabilidade (0,0%) 

nos três primeiros meses do ano. Já o PIB da França registrou crescimento de 0,5%, a despeito do 

investimento ter declinado ligeiramente. O consumo das famílias e as exportações foram os componentes 

que levaram à expansão da atividade econômica francesa. 
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Apesar do fim da recessão na região, algumas importantes economias da Zona do Euro apresentaram 

contração no segundo trimestre de 2013. O PIB da Espanha encolheu 0,1%, ao passo que a Itália sofreu 

retração de 0,2%. 

 

Os analistas destacam que o fim da recessão na Zona do Euro reflete o aumento da confiança dos 

consumidores e empresários. No entanto, a situação econômica continua desconfortável, especialmente 

porque os níveis de desemprego e endividamento seguem bastante elevados. 

 

EUA: PIB cresce 1,7% no segundo trimestre 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 1,7% no segundo trimestre de 2013, de acordo 

com os resultados prévios divulgados ontem (31/07) pelo BEA (Bureau of Economic Analysis). A expansão 

do primeiro trimestre foi revisada de 1,8% para 1,1%. Segundo a instituição, a aceleração do PIB no 

segundo trimestre refletiu principalmente a retomada dos investimentos privados, sobretudo não 

residenciais, assim como a alta das exportações e a menor redução dos gastos do governo federal. 

 

Para o mês de julho, o setor privado criou 200 mil vagas de emprego, segundo o levantamento do ADP 

(Automatic Data Processing) divulgado ontem (31/07). O setor de serviços foi responsável pela criação de 

177 mil empregos no mês. Na classificação por tamanho, as empresas de pequeno porte foram os 

destaques, ao gerarem 82 mil vagas. As empresas de médio e grande porte criaram 60 mil e 57 mil 

empregos, respectivamente. 

 

Produção industrial da Zona do Euro avança 0,7% em junho 

De acordo com os dados divulgados hoje (13/08) pela Eurostat, escritório de estatísticas da Zona do Euro, a 

produção industrial da região apresentou crescimento de 0,7% na passagem de maio para junho, já 

expurgadas as influências sazonais. Em maio, o índice havia apresentado recuo de 0,3%. Na comparação 

interanual, a produção registrou alta de 0,3%. 

 

No segundo trimestre, a produção industrial cresceu 1,1% ante o período imediatamente anterior, o maior 

resultado desde os últimos três meses de 2010, quando a produção subiu 2,2%. 

 

Na comparação mensal, a produção de bens de consumo duráveis cresceu 4,9% entre maio e junho, 

enquanto as categorias de bens de capital e bens intermediários tiveram elevações respectivas de 2,5% e 

0,5%. Já a produção de bens de consumo não duráveis (-0,6%) foi a única categoria de uso que apresentou 

recuo em junho, após ter crescido 0,4% em maio. 
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Dentre os países-membros da Zona do Euro, os maiores destaques positivos foram: Irlanda (8,7%), 

Alemanha (2,5%) e Grécia (2,5%). Em sentido oposto, Holanda (-4,1%), Portugal (-2,8%), França (-1,5%) e 

Espanha (-0,5%) foram os destaques negativos em junho. 

 

Produção industrial norte-americana frustra expecta tivas do mercado 

 

A produção industrial dos Estados Unidos ficou praticamente inalterada em julho (-0,1%), após ter avançado 

0,2% em junho, já descontadas as influências sazonais. Já na comparação interanual, a produção de julho 

de 2013 registrou crescimento de 1,4%. Os dados foram divulgados ontem (15/08) pelo FED (Federal 

Reserve), e frustrou as expectativas do mercado, cujo consenso apontava para a alta de 0,3%. O nível de 

utilização da capacidade instalada também recou sutilmente, em 0,1%. 

 

Dentre os principais segmentos, a indústria de manufatura recuou somente 0,1% na passagem de junho 

para julho, na série dessazonalizada. Já o segmento da mineração apresentou ganho de 2,1%, influenciado 

principalmente pelo aumento na extração de petróleo e gás. Na categoria de produtos finais, a queda na 

produção de bens de consumo duráveis (-1,5%) foi bastante impactada pelo resultado negativo na atividade 

automotiva (-2,4%). Já a categoria de bens de consumo não duráveis sofreu contração de 0,2% em julho. 

Ainda ontem (15/08), o FED de Nova York divulgou que as expectativas de negócios para o setor industrial 

da região declinou ligeiramente em agosto, chegando ao patamar de 8,2 pontos, frente ao valor anterior de 

9,5 pontos. No entanto, o otimismo para os negócios e para as contratações nos próximos seis meses 

avançou novamente. 

 

Por fim, o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, sigla em inglês) teve aumento de 

0,2% em julho, conforme divulgação de ontem (15/08) do Departamento do Trabalho, após ter assinalado 

alta de 0,5% em junho. O CPI acumula ganho de 2,0% nos 12 meses encerrados em julho, atingindo assim 

a meta estabelecida pelo Federal Reserve. 

 

IPCA avança 0,03% em julho 

 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) variou 0,03% em julho, após avanço de 0,26% no mês 

imediatamente anterior, e assim assinalou a menor variação mensal desde julho de 2010 (0,01%). Em julho 

de 2012, o índice apresentou aumento de 0,43%. Nos sete primeiros meses de 2013, o IPCA acumula alta 

de 3,18%, superior àquela do mesmo período de 2012 (2,76%). Para o acumulado em 12 meses findo em 

julho, por sua vez, o indicador mostra elevação de 6,27%, e retorna a um patamar inferior ao teto da meta 

perseguida pelo Banco Central (6,50%); o acumulado até junho evidenciava ganho de 6,70%. Os dados 

foram divulgados hoje (07/08) pelo IBGE. 
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O grupo Transportes, cuja taxa de variação passou de 0,14% em junho para –0,66% em julho, exerceu o 

maior impacto baixista sobre o IPCA, na ordem de -0,13 ponto percentual. As tarifas de ônibus urbano 

pressionaram de forma expressiva a deflação no grupo, já que recuaram 3,32% em julho. Os combustíveis 

também registraram queda (-0,25%), sendo que o litro da gasolina recuou 0,23% e o do etanol teve retração 

de 0,55%. 

 

Ao apresentar variação de -0,33%, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou a primeira deflação desde 

julho de 2011, e impactou o IPCA em -0,08 ponto percentual. O grupo havia mostrado alta de 0,04% em 

junho. A queda foi bastante disseminada dentre as regiões pesquisadas, já que, dentre as 11 localidades, 

apenas Porto Alegre (0,07%) e Curitiba (0,15%) registraram aumento em Alimentação e Bebidas. As 

maiores contribuições para a deflação do grupo vieram dos itens Tomate (-27,25%), Cebola (-10,90%) e 

Cenoura (-5,04%). 

 

O grupo Vestuário (-0,39%) também registrou deflação na passagem de junho para julho. Em contrapartida, 

os demais grupos mostraram expansão no nível de preços, com destaque para Despesas Pessoais 

(1,13%), pressionado pelo item empregado doméstico, cuja elevação foi de 1,45% na margem. O grupo 

Habitação avançou 0,57%, com forte influência dos itens aluguel (0,83%), taxa de água e esgoto (0,64%), 

mão-de-obra para pequenos reparos (0,59%), energia elétrica (0,58%) e condomínio (0,57%). Os seguintes 

grupos também apresentaram avanço: Saúde e Cuidados Pessoais (0,34%), Artigos de Residência (0,28%), 

Comunicação (0,20%) e Educação (0,11%). 

 

Dentre as 11 localidades pesquisadas, seis apresentaram aumento do IPCA em julho, com destaque para 

Curitiba (0,48%) e Fortaleza (0,19%, seguidas por Porto Alegre (0,10%), São Paulo (0,06%), Belém (0,06%) 

e Belo Horizonte (0,05%). A propósito, a região metropolitana de São Paulo apresentou desaceleração 

considerável, ao passar de 0,29% em junho para 0,06% no mês seguinte, acumulando alta de 3,27% em 

2013. As demais regiões mostraram deflação: Goiânia (-0,23%), Salvador (-0,19%), Rio de Janeiro (-0,16%) 

e Brasília (-0,12%). Por fim, a região de Salvador registrou estabilidade do IPCA em julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

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 0.73
INDX C/ IBRX50 0.10
IBRX 50 C/IBOV 0.88

VOLATILIDADE INDX 24.93
IBOVESPA 29.90

IBRX 50 81.73
(período 30/12/1999 - 13/09/2013)


