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INDX registra queda de 8,29% em janeiro 

 

Dados de Janeiro/14 

Número 82 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de janeiro de 2014 com queda de 8,29% em relação a dezembro de 2013, 

recuando para 11.499 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX 50, composto pelas 50 

ações mais negociadas na Bovespa, encerrou janeiro em 7.982 pontos, apontando retração de 

8,20%, ao passo que o Ibovespa fechou o mês com 47.638 pontos, uma diminuição de 7,51%. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX alcançou R$ 32,4 bilhões no mês de janeiro, contra 

R$ 23,1 bilhões em dezembro. Este volume representou 23,69% do total negociado na Bovespa 

no primeiro mês do ano, um aumento de 4,15 p.p. em relação ao nível registrado no mês anterior.  
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No mercado financeiro, com exceção da Argentina, as principais bolsas mundiais registraram 

desempenhos negativos em janeiro. Os resultados deste mês comparado ao mês imediatamente 

anterior foram: Nikkei – Japão (-8,45%), Ibovespa – Brasil (-7,51%), Dow Jones – EUA (-4,88%), 

FTSE 100 – Reino Unido (-3,28%), S&P 500 – EUA (-3,18%), DAX – Alemanha (-2,57%), CAC 40 

- França (-2,57%) e Nasdaq – EUA (-1,21%). Em sentido contrário, a Merval – Argentina 

apresentou variação positiva de 11,64%. 

 

Na análise do INDX de janeiro, considerando os preços dos ativos até o dia 31, as ações que 

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) BISA3 (14,8%): atuando no setor de 

Construção e Engenharia; 2) POSI3 (6,3%): setor de Computadores e Equipamentos; e 3) MRFG3 

(4,0%): setor de Alimentos Processados. 

 

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

1) CSNA3 (-22,2%): setor de Siderurgia e Metalurgia; 2) PMAM3 (-19,4%): setor de Siderurgia e 

Metalurgia; e 3) RAPT4 (-18,9%): setor de Material de Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) -8.29% -8.20% -7.51%
Em um ano (T/T-12) -8.40% -11.91% -20.29%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Janeiro
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Principais notícias divulgadas em Janeiro: 

 

Balança comercial tem superávit de US$ 2,6 bilhões em 2013 

 

De acordo com os dados divulgados no dia 02/01 pelo MDIC – Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,6 

bilhões em 2013, exatamente como previsto pelo Depecon/FIESP. Em relação às exportações - 

US$ 242,2 bilhões de janeiro a dezembro -, o resultado foi inferior ao observado em 2012 (US$ 

242,6 bilhões) e 2011 (US$ 256,0 bilhões), representando o terceiro melhor resultado da série 

histórica. Já as importações, que evidenciaram crescimento de 6,5% frente ao ano anterior, 

totalizaram US$ 239,6 bilhões em 2013. A corrente de comércio foi de US$ 481,8 bilhões, ou seja, 

expansão anual de 2,6%. 

 

O menor saldo comercial em 2013 refletiu, em grande medida, o pior resultado da conta petróleo. 

De acordo com o MDIC, a redução das exportações de petróleo e derivados foi de 28,4% em 

2013, enquanto que as importações exibiram alta de 16,3%, levando o déficit do grupamento de 

US$ 5 bilhões em 2012 para US$ 20 bilhões no ano seguinte. 

 

A venda de produtos manufaturados cresceu 1,8% entre 2012 e 2013, ao passar de US$ 90,7 

bilhões para US$ 93,0 bilhões, devido principalmente à maior demanda externa por automóveis. 

Por sua vez, a categoria de semimanufaturados sofreu contração de 8,3% (de US$ 33,0 bilhões 

para US$ 30,5 bilhões), tendo em vista, entre outros fatores, os menores volumes exportados de 

ferro/aço e açúcar. A categoria de produtos básicos teve queda de 1,2% no volume de 

exportação, bastante impactado pela redução das vendas de petróleo, café e algodão. 

 

Por fim, no que diz respeito aos principais parceiros comerciais, as exportações para a China 

mostraram expansão de 10,8% em 2013, totalizando US$ 46 bilhões, superando o recorde 

anterior de US$ 44,3 bilhões visto em 2011. Ademais, as exportações brasileiras para Argentina 

(8,1%), Coreia do Sul (4,0%), Hong Kong (35,0%), Países Baixos (14,0%), Angola (10,0%), e 

México (5,0%) também registraram altas consideráveis. Em sentido oposto, as vendas para os 

Estados Unidos recuaram 8,2% no ano passado, enquanto que o volume exportado para a União 

Europeia declinou 3,6%. 
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Em 2013, a Ásia foi o principal destino das exportações brasileiras, com parcela de 32,1%, com 

destaque para a China (19,0% do total). Por sua vez, América Latina e Caribe mostrou 

participação de 22,2%, seguida por União Europeia (19,7%) e Estados Unidos (10,3%). 

 

Produção industrial recua 0,2% em novembro 

 

A produção industrial registrou recuo de 0,2% em novembro frente ao mês imediatamente 

anterior, já expurgados os efeitos sazonais, após ter exibido taxas positivas em agosto (0,2%), 

setembro (0,6%) e outubro (0,6%). O resultado surpreendeu as projeções do Depecon/Fiesp e do 

consenso de mercado (Agência Estado), que esperavam uma queda mais acentuada (-1,0%). 

 

Na comparação com igual mês do ano anterior, a produção física da indústria nacional cresceu 

0,4% em novembro de 2013, anotando o terceiro resultado positivo consecutivo nessa base de 

comparação. Por sua vez, o índice acumulado do ano evidencia crescimento de 1,4%, ao passo 

que o acumulado em 12 meses revela aumento de 1,1%, a mesma taxa observada em setembro. 

 

A queda na produção não teve um perfil disseminado entre os ramos industriais, já que 15 dos 27 

segmentos decresceram na margem, com base na série dessazonalizada. Dentre as atividades, a 

maior influência negativa partiu de veículos automotores (-3,2%), em linha com a forte queda na 

produção de autoveículos divulgada previamente pela ANFAVEA (-4,4%). As seguintes atividades 

também contribuíram negativamente para a média da indústria em novembro: máquinas e 

equipamentos (-3,0%), edição, impressão e reprodução de gravações (-5,3%), equipamentos de 

instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros (-16,0%), produtos de metal (-3,4%) e 

indústrias extrativas (-3,1%), sendo que a última assinalou o primeiro resultado negativo desde 

março. 

 

Por outro lado, os seguintes ramos industriais exerceram impactos altistas sobre o resultado geral: 

farmacêutica (9,6%), refino de petróleo e produção de álcool (4,0%), outros produtos químicos 

(3,3%), metalurgia básica (3,1%), máquinas para escritório e equipamentos de informática (3,8%), 

alimentos (0,5%) e material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações (2,7%). 

 

Em relação às categorias de uso, ainda na comparação com o mês imediatamente anterior, após 

ajuste sazonal, o destaque foi a queda de bens de capital (-2,6%), anulando parte do ganho 

acumulado nos três meses anteriores (6,3%), o que reflete a perda de dinamismo dos 
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investimentos nos últimos meses, ao contrário do observado no primeiro semestre de 2013. Já a 

categoria de bens intermediários, que cresceu 1,2% na passagem de outubro para novembro, 

anotou o quarto resultado positivo consecutivo, e acumulou alta de 2,5% no período. Por fim, 

ambas as categorias de bens de consumo duráveis e de bens de consumo semi e não duráveis 

registraram aumento de 0,3%. 

 

Na comparação com idêntico mês do ano anterior, o crescimento de 0,4% da produção industrial 

também não foi disseminado, ao atingir 15 das 27 atividades em novembro de 2013. Dentre os 

segmentos, o de refino de petróleo e produção de álcool exerceu o maior impacto altista no 

desempenho da indústria (10,8%), refletindo principalmente a expansão na produção de gasolina 

automotiva, óleo diesel e outros óleos combustíveis, álcool etílico e naftas para petroquímica. 

 

 Além deste, os seguintes ramos também contribuíram positivamente: produtos químicos (5,3%), 

máquinas e equipamentos (4,7%), material eletrônico, aparelhos e equipamentos de 

comunicações (15,8%), outros equipamentos de transporte (10,4%) e metalurgia básica (4,2%). 

Em sentindo contrário, ainda na comparação com novembro de 2012, entre as atividades que 

diminuíram a produção, os principais impactos foram observados em bebidas (-11,2%), edição, 

impressão e reprodução de gravações (-10,2%), alimentos (-2,9%), equipamentos de 

instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros (-24,1%) e veículos automotores (-2,8%). 

 

Ainda na comparação interanual, no que tange às categorias de uso, o avanço de 9,6% de bens 

de capital foi a maior expansão em novembro de 2013, assinalando o décimo primeiro resultado 

positivo consecutivo neste tipo de comparação. Vale ressaltar, entretanto, o impacto da fraca base 

de comparação, dada a queda de 9,8% em novembro do ano anterior. Todos os grupamentos 

desta categoria evidenciaram alta, com grande relevância dos bens de capital para equipamentos 

de transporte, que registraram ganho de 9,0%. Além de bens de capital, a categoria de bens 

intermediários (1,3%) também mostrou crescimento no período, ao passo que bens de consumo 

duráveis (-4,1%) e bens de consumo semi e não duráveis (-1,6%) registraram recuo em 

novembro, puxados pela queda na produção de automóveis e de alimentos e bebidas elaborados 

para consumo doméstico. 

 

Em síntese, a queda da produção da indústria nacional em novembro foi menor do que a 

projetada pelo mercado, e não mostrou um perfil disseminado. No entanto, o resultado 

ligeiramente negativo interrompeu uma sequência de três meses consecutivos de expansão, não 
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obstante as magnitudes relativamente baixas das taxas de variação entre agosto e outubro. Para 

dezembro, esperamos outro fraco desempenho da produção industrial. 

 

Sentimento econômico melhora na Zona do Euro no fin al de 2013 

 

Na manhã de hoje (09/01), a Comissão Europeia (EC) divulgou o Indicador de Sentimento 

Econômico (ESI, na sigla em inglês) referente a dezembro de 2013. O ESI registrou ganho de 1,6 

ponto na Zona do Euro, chegando ao patamar de 100,0 pontos, o maior desde julho de 2011, ao 

passo que a avaliação para a União Europeia avançou 1,4 ponto, e atingiu o nível de 103,5 

pontos. 

 

Na abertura por setor, o ESI da indústria registrou aumento de 0,5 ponto, impulsionado 

principalmente pelo otimismo em relação às encomendas globais. Já o sentimento econômico do 

setor de serviços subiu 1,1 ponto, refletindo a melhora significativa de avaliação da situação de 

negócios corrente, que mais do que compensou a deterioração do quesito de expectativas de 

demanda futura. 

 

A confiança do consumidor cresceu 1,8 ponto, com destaque para a melhora na sensação das 

famílias acerca da situação econômica geral no futuro. Por sua vez, no que diz respeito ao item de 

emprego, observou-se expansão na avaliação do setor industrial, principal responsável pela 

recuperação, ainda que gradual, da atividade econômica europeia. 

 

Dentre os países analisados, as maiores altas foram observadas na Espanha (+4,0 pontos), Itália 

(+2,3 pontos) e Países Baixos (+1,5 pontos), enquanto que os indicadores de Alemanha e França 

registraram ligeiros aumentos (+0,3 ponto). 

 

A Comissão Europeia também divulgou hoje (09/01) o Indicador de Clima de Negócios (BCI, na 

sigla em inglês) relativo a dezembro do ano passado, que ficou estável em 0,27 ponto. Os itens de 

encomendas totais e de estoque de produtos acabados avançaram no período, em contraste com 

a piora das expectativas de produção. 

 

A Eurostat (Departamento Oficial de Estatística da União Europeia) publicou ontem (08/01) os 

dados de vendas no varejo e da taxa de desemprego na região. O volume de vendas exibiu 

expansão de 1,4% na passagem de outubro para novembro, já expurgados os efeitos sazonais, 
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após retração de 0,4% na leitura anterior. Já na comparação com igual mês do ano anterior, o 

crescimento das vendas foi de 1,6%. O setor não alimentício teve elevação de 1,9% no período, 

enquanto que o componente de Alimentos, bebidas e tabaco mostrou alta de 1,1%. 

 

Por sua vez, a taxa de desemprego da Zona do Euro permanece em 12,1% desde abril de 2013, 

com base na série dessazonalizada. De acordo com a instituição, 19,241 milhões de indivíduos 

seguem sem ocupação. Considerando apenas a população jovem (abaixo de 25 anos), a taxa de 

desemprego da região situa-se em 24,2%, o que representa 5,661 milhões de pessoas. 

 

IPCA fica acima do centro da meta de inflação pelo quarto ano consecutivo 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 5,91% em 2013, ficando 0,07 

p.p. acima do resultado visto no ano anterior (5,84%). No mês de dezembro, o indicador subiu 

0,92%, após ter registrado alta de 0,54% em novembro, o que representou o maior IPCA mensal 

desde abril de 2003, quando do aumento de 0,97%. Além disso, a variação foi a maior para os 

meses de dezembro desde 2002, quando o indicador exibiu alta de 2,10%. Os dados foram 

divulgados hoje (10/01) pelo IBGE. 

 

Na abertura por classe de despesa, as taxas de variação de Habitação (de 0,69% para 0,52%), 

Vestuário (de 0,85% para 0,80%) e Educação (de 0,08% para 0,05%) desaceleraram na 

passagem de novembro para dezembro. Por outro lado, as classes Alimentação e Bebidas (de 

0,56% para 0,89%), Artigos de Residência (de 0,38% para 0,89%), Despesas Pessoais (de 0,87% 

para 1,00%), Comunicação (de 0,40% para 0,74%) e Transporte (de 0,36% para 1,85%) 

aceleraram na margem, com destaque para a última, já que o item gasolina exerceu o maior 

impacto individual sobre a inflação global de dezembro. Por fim, a classe de Saúde e Cuidados 

Pessoais (0,41%) registrou a mesma taxa de variação nos últimos dois meses do ano. 

 

Em relação ao resultado anual, o nível de preços de Alimentação e Bebidas (8,48%) registrou a 

maior variação dentre as classes de despesa em 2013, sendo responsável por 34% do aumento 

do indicador geral (ou 2,03 p.p.). Os preços dos alimentos vêm aumentando de forma significativa 

nos últimos anos, e no ano passado o item alimentação fora do domicílio revelou alta de 10,07% 

(ante 9,51% em 2012); o item alimentação no domicílio ascendeu ainda mais, ao variar 9,49%, e 

exerceu o maior impacto individual sobre o IPCA em 2013 (0,47 p.p.). A classe de Despesas 

Pessoais (8,39%) registrou o segundo maior impacto sobre o índice global (0,87p.p.), influenciada 
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principalmente pelos itens empregados domésticos (11,26%) e cigarro (15,33%). Por sua vez, 

Saúde e Cuidados Pessoais foi responsável por 0,77 p.p. do resultado geral, ao acumular alta de 

6,95% no ano passado. Tal aumento refletiu especialmente os avanços dos itens plano de saúde 

(8,73%) e consultas médicas (11,77%). 

 

O quarto maior impacto no índice geral veio da classe Transporte (0,64 p.p.), cuja taxa de 

variação saltou de 0,48% em 2012 para 3,29% em 2013 – tal classe responde por 18,86% do 

orçamento das famílias, segundo o IBGE. As maiores influências altistas partiram dos itens 

gasolina (6,53%) e automóveis novos (3,52%). Já a classe Habitação, que impactou o IPCA em 

0,50 p.p. em 2013, desacelerou em relação ao ano anterior (de 6,79% para 3,40%), devido 

principalmente à redução da conta de energia elétrica, que influenciou negativamente em 0,52 

p.p., contrastando com o avanço de 12,01% do item de aluguéis residenciais. Por sua vez, o nível 

de preços da classe Vestuário expandiu em 5,38% em 2013, resultado levemente inferior ao 

observado no ano precedente (5,79%), e foi responsável por 0,36 p.p. da inflação anual. Os 

maiores aumentos ocorreram nos itens de roupas infantis (6,20%) e femininas (5,92%). 

 

A classe Educação, cuja inflação passou de 7,78% em 2012 para 7,94% no ano seguinte, recebeu 

expressiva influência altista dos itens cursos regulares (8,22%) e cursos diversos (9,29%), e 

impactou o IPCA em 0,35 p.p. Já a classe de Artigos de Residência acelerou fortemente entre 

2012 e 2013, de 0,84% para 7,12%, respondendo por 0,31 p.p. da inflação apontada pelo IPCA ao 

longo do ano passado. A retomada do IPI de produtos da linha branca, que elevou os preços de 

eletrodomésticos em 9,05% em 2013, intensificou o ritmo de elevação dos preços desta classe. 

Por fim, Comunicação impactou o resultado global em apenas 0,07 p.p., ao acumular inflação de 

1,50% em 2013 (frente a 0,77% em 2012). 

 

No que diz respeito aos índices regionais, Recife (6,86%) apresentou a maior variação dentre as 

capitais ao longo de 2013, influenciada significativamente pelos preços dos alimentos (9,47%). Já 

Salvador (5,03%) foi a capital com menor avanço dentre as pesquisadas, como reflexo da 

estabilidade do grupo Habitação (0,00%), da forte queda do item de energia elétrica (-28,03%) e 

do aumento mais brando do aluguel residencial em relação às demais capitais (6,88%). Por sua 

vez, o estado de São Paulo encerrou 2013 com variação acumulada de 6,09%, acima da média 

nacional e bastante superior à verificada em 2012 (4,72%). 
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Por fim, cabe ressaltar que o IPCA de 2013 ficou 1,41 p.p. acima do centro da meta de inflação 

instituída pelo Banco Central (4,5%) pelo quarto ano consecutivo, como pode ser visualizado na 

figura abaixo. 

 

Dentre as quatorze regiões pesquisadas, nove aprese ntaram queda na produção industrial 

em novembro 

 

Na manhã de hoje (10/01), o IBGE divulgou os dados referentes à Pesquisa Industrial Mensal 

Regional, e mostrou que a contração de 0,2% da produção industrial nacional na passagem de 

outubro para novembro foi relativamente disseminada, uma vez que nove dos quatorze locais 

pesquisados sofreram queda na margem, após ajuste sazonal. Os destaques negativos foram os 

estados de Goiás (-4,1%) e Santa Catarina (-3,1%). O primeiro estado devolveu parte do 

crescimento de 6,7% acumulado entre julho e outubro, ao passo que o segundo eliminou a alta de 

2,1% observada entre agosto e outubro. 

 

Além destas, as seguintes regiões também apresentaram recuo na produção industrial entre 

outubro e novembro: Ceará (-1,6%), Rio Grande do Sul (-1,4%), Paraná (-0,7%), Amazonas (-

0,4%), São Paulo (-0,3%), Pará (-0,2%) e Espírito Santo (-0,1%). Em sentido contrário, Região 

Nordeste (6,5%), Bahia (4,4%) e Pernambuco (3,0%) cresceram de forma expressiva no período, 

influenciadas especialmente pela maior produção de bens intermediários, tais como aqueles 

pertencentes às atividades de outros produtos químicos e de refino de petróleo e produção de 

álcool. Os estados de Minas Gerais (0,3%) e Rio de Janeiro (0,2%) registraram elevações mais 

moderadas. Todas as variações já consideram os efeitos da sazonalidade. 

 

No estado de São Paulo, especificamente, a produção industrial decresceu 0,3% em novembro 

frente ao mês imediatamente anterior, na série dessazonalizada, após anotar aumento de 2,3% 

em outubro. A indústria paulista exibiu ligeira perda de 0,1% na passagem dos trimestres findos 

em outubro e novembro, revertendo a expansão de 1,3% observada na leitura anterior. As quedas 

na produção das atividades de veículos automotores e máquinas e equipamentos impactaram de 

forma significativa o resultado da indústria paulista em novembro. 

 

O índice acumulado do ano (janeiro a novembro) revela crescimento de 1,4% da produção 

industrial paulista, a mesma taxa evidenciada pela indústria nacional. Por sua vez, a taxa 
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anualizada, que consiste no índice acumulado nos últimos dozes meses, registra ganho de 1,1%, 

novamente a mesma variação apresentada pela média da indústria brasileira. 

 

Na comparação com idêntico mês do ano anterior, a produção industrial de São Paulo apresentou 

retração de 0,6% em novembro de 2013, refletindo o desempenho negativo de dez das vinte 

atividades pesquisadas. As influências baixistas mais relevantes sobre a média global partiram 

dos ramos farmacêutico (-16,0%), de edição, impressão e reprodução de gravações (-15,2%) e de 

alimentos (-8,1%). De forma contrária, os principais destaques positivos foram as atividades de 

máquinas e equipamentos (12,9%), refino de petróleo e produção de álcool (7,3%) e outros 

equipamentos de transporte (9,5%). 

 

No que diz respeito ao índice acumulado entre janeiro e novembro de 2013, comparado a igual 

período de 2012, treze das vinte atividades industriais paulistas investigadas tiveram aumento na 

produção. O maior impacto positivo partiu do setor de veículos automotores, com alta de 8,3%, 

impulsionado especialmente pela maior fabricação de caminhão-trator para reboques e 

semirreboques e caminhões. Outros avanços relevantes foram assinalados pelas atividades de 

máquinas e equipamentos (5,9%), outros equipamentos de transporte (9,6%), refino de petróleo e 

produção de álcool (4,1%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (5,8%), material eletrônico, 

aparelhos e equipamentos de comunicações (11,5%), outros produtos químicos (2,4%) e 

perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza (5,8%). Por outro lado, os ramos 

farmacêutico (-10,7%) e de edição, impressão e reprodução de gravações (-13,1%) exerceram as 

influências negativas mais expressivas sobre o total da indústria de São Paulo. 

 

OCDE: Países desenvolvidos impulsionam a atividade econômica mundial 

 

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) divulgou ontem (13/01) 

os indicadores antecedentes da economia global. A leitura de novembro apresentou avanço de 

100,7 para 100,9 pontos, sustentando a tendência positiva da atividade econômica mundial 

(patamar superior à neutralidade – 100,0 pontos). 

 

Segundo a instituição, o crescimento econômico vem ganhando ímpeto nas econômicas 

avançadas, ao passo que alguns países em desenvolvimento relevantes mostram perda no ritmo 

de expansão, com taxas de crescimento abaixo das médias recentes. 
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Dentre as economias desenvolvidas, o índice da Zona do Euro passou de 100,8 pontos em 

outubro para 101,0 pontos em novembro. Na abertura por país, o indicador da Alemanha subiu 

ligeiramente, de 100,6 para 100,7 pontos. A França, após sucessivas quedas em 2012 e em 

grande parte de 2013, anotou expansão pelo terceiro mês consecutivo, ao variar de 100,2 para 

100,3 pontos. No mesmo sentido, os resultados da Itália (de 101,0 para 101,2 pontos) e da Grécia 

(de 101,5 para 101,6 pontos) ilustram a retomada, ainda que bastante gradual, dos países da 

região. O indicador dos Estados Unidos (de 100,9 para 101,0 pontos) reforçou a avaliação de 

recuperação econômica, enquanto que o Reino Unido, cujo índice atingiu 101,4 pontos em 

novembro, segue mostrando a recuperação mais pujante dentre as nações desenvolvidas. 

 

Já os indicadores das principais economias emergentes permanecem abaixo das médias recentes 

de crescimento. O indicador da China passou de 99,3 para 99,4 pontos entre outubro e novembro, 

refletindo a desaceleração, embora mais amena do que o previamente esperado, da atividade 

econômica do país. A Rússia ficou estável no patamar de 99,6 pontos pelo terceiro mês seguido, 

após ter registrado 102,5 pontos em janeiro de 2012. De forma semelhante, o indicador do Brasil 

seguiu em torno de 98,5 pontos pelo quarto mês, patamar inferior ao alcançado no final de 2012 

(100,3 pontos). Por fim, o indicador da Índia, o pior dentre os países registrados na OCDE, 

permaneceu em 97,5 pontos em novembro. 

 

Produção industrial europeia avança 1,8% em novembr o 

 

Na manhã desta terça-feira (14/01), a Eurostat (Departamento Oficial de Estatística da Zona do 

Euro) divulgou os dados do setor industrial da região. A produção industrial de novembro avançou 

1,8% em relação a outubro, após ter recuado 0,8% na leitura anterior, já descontados os efeitos 

da sazonalidade. Tal resultado corrobora o prognóstico de aceleração do PIB europeu no último 

trimestre de 2013. 

 

O bom resultado foi impulsionado pelas categorias de bens de capital e bens de consumo 

duráveis, que avançaram 3,0% e 2,2% em novembro, respectivamente. As categorias de bens 

intermediários (1,0%) e bens de consumo não duráveis (1,4%), por sua vez, registraram 

expansões mais moderadas. 

 

Dentre os países-membros, a produção industrial da Irlanda e da Suécia merecem destaque, 

tendo em vista os aumentos de 11,7% e 6,4% na margem, em termos respectivos. As elevações 
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da Alemanha (2,4%) e da França (1,4%) foram mais modestas, enquanto que Dinamarca (-3,0%), 

Grécia (-2,2%) e Lituânia (-3,5%) assinalaram as reduções mais expressivas. 

 

Emprego industrial permanece estável em novembro 

 

O emprego na indústria de transformação brasileira ficou estável em novembro de 2013, na série 

com ajuste sazonal. Com isso, os primeiros nove meses do ano acumularam uma queda de 1,1%, 

frente ao mesmo período do ano passado. Em relação a novembro de 2012, o emprego industrial 

apresentou queda de 1,7%, o vigésimo sexto resultado negativo consecutivo nesta comparação. 

O resultado foi divulgado ontem (16/01) na Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário 

(PIMES) pelo IBGE 

 

Em relação a idêntico mês de 2012, o resultado foi negativo em 13 dos 17 setores, com destaque 

para: produtos de metal (-6,8%); calçados e couro (-6,2%); máquinas e equipamentos (-3,8%); 

máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações (-4,4%); outros produtos da indústria 

de transformação (-4,1%); refino de petróleo e produção de álcool (-6,0%) e produtos têxteis (-

2,9%). 

 

Com base na mesma métrica, o Estado de São Paulo apresentou queda de 2,3%, sendo que 12 

dos 17 setores exibiram variações negativas. Os principais destaques foram: produtos de metal (-

15,0%); máquinas e equipamentos (-7,5%); outros produtos da indústria de transformação (-

7,9%); produtos têxteis (-6,0%) e refino de petróleo e produção de álcool (-7,9%). 

 

Para o total de horas pagas, a variação em novembro foi negativa em 0,4% frente a outubro, após 

ajuste sazonal. Com isso, de janeiro a novembro, a série acumulou uma queda de 1,2% em 

relação ao mesmo período do ano passado. 

 

Em relação a novembro de 2012, o total de horas pagas na indústria brasileira sofreu uma queda 

de 2,2%. Nesta comparação, 13 dos 17 setores apresentaram retração. O Estado de São Paulo 

registrou recuo de 3,0%. 

 

A folha de pagamentos real evidenciou aumento de 2,1% na passagem de outubro para 

novembro, na série dessazonalizada. Com isso, os primeiros onze meses de 2013 acumularam 
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um aumento de 1,5% em relação a igual período do ano passado. Já em relação a novembro de 

2012, a variação foi de -4,0%, o primeiro resultado negativo desde dezembro de 2009. 

 

Banco Mundial projeta crescimento de 3,2% da econom ia global em 2014 

 

O Banco Mundial divulgou ontem (15/01) o Relatório Global Economic Prospects, que comporta 

as previsões de crescimento econômico para diversos países e regiões. Segundo a instituição, a 

economia mundial deverá crescer 3,2% em 2014, devido ao avanço de 5,3% dos países em 

desenvolvimento e de 2,2% dos países desenvolvidos. 

 

De acordo com o Banco Mundial, cinco anos após a última grande crise financeira, a atividade 

mundial está mostrando sinais de crescimento mais sólido este ano, puxada principalmente pela 

recuperação das economias com alta renda. Por sua vez, o crescimento dos países em 

desenvolvimento seguirá robusto, como reflexo da melhora na demanda externa. No entanto, as 

perspectivas de crescimento para 2014 são sensíveis à redução gradual de estímulos monetários 

nos Estados Unidos e às mudanças estruturais em processo na China. 

 

Apesar da recuperação global, o crescimento econômico do Brasil tende a ficar aquém da média 

dos países em desenvolvimento. De acordo com o Relatório, o país deverá crescer apenas 2,4% 

em 2014, resultado sutilmente superior à projeção do Banco Mundial para 2013 (2,2%). A título de 

comparação, países vizinhos como Argentina (2,8%), Bolívia (4,7%), Colômbia (4,3%) e Paraguai 

(4,6%) tendem a mostrar maior pujança econômica em 2014. Na comparação com outros 

membros do grupo BRICS – China (7,7%), Índia (6,2%) e África do Sul (2,7%) – também fica claro 

o pior dinamismo da economia brasileira em relação aos seus pares. 

 

Índice de Atividade Econômica do Banco Central recu a 0,31% em novembro 

 

Na manhã de hoje (17/01), o Banco Central divulgou o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), 

proxy mensal para o Produto Interno Bruto (PIB). O indicador mostrou contração de 0,31% na 

passagem de outubro para novembro, já descontadas as influências sazonais. Vale lembrar que o 

indicador havia registrado crescimento de 0,71% (dado revisado) em outubro. A queda 

surpreendeu negativamente o consenso do mercado e a projeção do Depecon/FIESP, que 

apontavam para alta de 0,2% no penúltimo mês do ano. Na comparação com novembro de 2012, 

o IBC-Br apresentou expansão de 1,34%, taxa inferior àquelas observadas nas duas leituras 
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anteriores (2,74% em outubro e 3,33% em setembro). O acumulado do ano encerrado em 

novembro exibe alta de 2,68%, ao passo que o acumulado em doze meses assinala crescimento 

de 2,43%. 

 

O recuo do IBC-Br em novembro refletiu a queda da produção industrial (-0,2%), mas contrariou o 

resultado acima do esperado do volume de vendas no varejo ampliado, que registrou ganho de 

1,3% no mês, após ajuste sazonal - dado divulgado ontem (17/01). 

 

Em síntese, os últimos resultados do IBC-Br sustentam a expectativa de aceleração do PIB no 

quarto trimestre de 2013 (projetamos alta de 0,6% na margem). 

 

Inflação dos Estados Unidos permanece abaixo da met a 

 

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, sigla em inglês) dos Estados Unidos variou 0,3% em 

dezembro de 2013, acelerando em relação a novembro (0,0%). Os dados foram divulgados ontem 

(16/01) pelo Departamento do Trabalho do País. Com o resultado de dezembro, o CPI norte-

americano acumulou alta de 1,5% em 2013, permanecendo abaixo da meta do Federal Reserve 

(FED – banco central dos Estados Unidos), definida em 2,0%. 

 

Os itens que mais contribuíram para a alta de dezembro foram a gasolina, cuja taxa subiu 3,1% no 

mês, após queda de 1,6% em novembro, eletricidade (de 0,3% para 0,2%) e óleo combustível (de 

0,4% para 2,4%). 

 

Produção industrial dos Estados Unidos cresce 3,7% em 2013 

 

Na última sexta-feira (17/01), o Federal Reserve System (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) 

divulgou os dados de produção industrial da maior economia do mundo referentes a dezembro. 

De acordo com a instituição, a produção cresceu 0,3% em dezembro frente ao mês 

imediatamente anterior, já expurgados os efeitos sazonais, o que representou a quinta elevação 

consecutiva na margem. Entre o terceiro e o quarto trimestres de 2013, a indústria avançou 6,8% 

(taxa anualizada), marcando a maior expansão desde o segundo trimestre de 2010, com ganhos 

disseminados entre os setores. 
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Após crescimento de 0,6% em novembro, a indústria de transformação norte-americana variou 

0,4% em dezembro, após ajuste sazonal, e acumulou alta de 2,6% no ano passado. A atividade 

Extrativa Mineral registrou aumento de 0,8% na margem, acumulando ganho de 6,6% em 2013. 

Já os Serviços Industriais de Utilidade Pública sofreram contração de 1,4% em dezembro, após 

três meses consecutivos de expansão. Apesar da queda na margem, a atividade exibiu 

crescimento de 7,6% em 2013. 

 

Cabe ressaltar que, ao atingir 101,8 pontos em dezembro, a produção industrial total cresceu 

3,7% em 2013, ficando 0,9 p.p. acima do pico pré-recessão, em dezembro de 2007. A utilização 

da capacidade instalada (UCI) da indústria subiu 0,1 p.p., atingindo 79,2%, e ficou apenas 0,1 p.p. 

p. abaixo da sua média de longo prazo, que comporta os anos de 1972 a 2012. 

 

Na manhã de hoje (20/01), o METI - Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão 

mostrou que a produção industrial do País recuou 0,1% em novembro de 2013, frente ao mês 

imediatamente anterior, após ajuste sazonal. A queda na produção foi explicada principalmente 

pelo ajuste de estoques realizado no mês (-1,8%). O nível de utilização da capacidade instalada 

da indústria japonesa ficou em 99,1% em novembro. 

 

PIB da China apresenta expansão de 7,7% em 2013 

 

O PIB da China mostrou crescimento de 7,7% em 2013, de acordo com dados divulgados pelo 

Escritório Nacional de Estatística da China na madrugada de hoje (20/01). Os dados do quarto 

trimestre também apontaram um crescimento anualizado de 7,7%, desacelerando frente à taxa de 

7,8% no terceiro trimestre. Na margem, o PIB chinês cresceu 1,8%, já descontados os efeitos 

sazonais. 

 

Em relação ao comércio chinês, as vendas no varejo cresceram 13,6% em dezembro, após ter 

expandido 13,7% no mês imediatamente anterior, na base interanual. Em dezembro de 2012, as 

vendas registraram alta de 15,2%. Já a produção industrial chinesa mostrou expansão de 9,7% 

em dezembro de 2013, desacelerando em relação às taxas dos meses anteriores - novembro 

(10,0%) e outubro (10,3%), com destaque para as elevações da produção de manufaturados 

(10,7%) e da produção e distribuição de eletricidade, gás e água (6,0%). Na variação marginal, 

com base na série dessazonalizada, a produção industrial registrou crescimento de 0,71% em 

dezembro, contra 0,74% em novembro. 



 

 

1

6 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

Outra variável importante divulgada hoje (20/01) pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China 

mostrou que os investimentos em ativos fixos cresceram 19,6% em 2013 (taxa anualizada), 

desacelerando em relação a 2012, quando da variação de 20,6%. 

 

Renda do setor de serviços segue em ritmo de desace leração 

 

Na manhã de hoje (22/01) o IBGE fez sua divulgação mensal referente à Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS), cujo relatório mostrou avanço de 8,6% na receita nominal do setor em novembro 

de 2013, na comparação com igual mês do ano anterior. O crescimento de novembro segue a 

tendência de desaceleração na receita do setor nos últimos meses, visto que ficou abaixo do 

registrado em outubro (8,8%) e setembro (9,7%). No acumulado de janeiro a novembro, o setor de 

serviços exibe expansão de 8,5%, mantendo-se no mesmo patamar das taxas registradas desde 

abril de 2013, além de mostrar igual variação no acumulado de 12 meses. 

 

Dentre os segmentos pesquisados, cabe destacar o de Serviços Prestados a Famílias, cuja 

receita nominal ascendeu em 10,5% na comparação com novembro de 2012, apesar de mostrar 

menor crescimento em relação ao resultado do mês precedente (12,6%). O segmento de Serviços 

de Informação e Comunicação apresentou avanço de 7,0%, abaixo da taxa observada em outubro 

(7,9%) – o que impactou fortemente o índice total, dado que o segmento representa quase 28% 

na pesquisa do setor. Por sua vez, a receita de Serviços Profissionais, Administrativos e 

Complementares apresentou aceleração (de 7,3% para 7,8%) no mês em questão. Por fim, o 

segmento de Transportes, Serviços Auxiliares dos Transportes e Correio também registrou 

aumento de 9,9%, ante 10,2% do mês precedente, mesmo movimento apresentado por Outros 

Serviços, que mostrou ganho de 9,9% em novembro de 2013, ante a taxa de 9,7% no cômputo 

anterior. 

 

Dentre as Unidades da Federação, apenas Tocantins (-1,7%) registrou queda na comparação 

com o mesmo período de 2012. Os resultados mais expressivos vieram do Distrito Federal 

(19,7%), Santa Catarina (14,5%), Paraíba (13,9%) e Mato Grosso (13,8%). Já Sergipe exibiu a 

menor variação (1,1%), seguido por Acre e Amapá (ambas com 1,4%). Por fim, São Paulo 

(detentor de 47,6% de contribuição relativa e 4,1 p.p. de contribuição absoluta) encerrou o mês 

com variação de 9,1%, novamente acima da média nacional, apesar de situar-se abaixo do 

resultado anterior (10,4%). 
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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 0.73
INDX C/ IBRX50 0.10
IBRX 50 C/IBOV 0.88

VOLATILIDADE INDX 24.80
IBOVESPA 29.79

IBRX 50 81.23
(período 30/12/1999 - 12/02/2014)


