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INDX apresenta recuo de 1,56% em abril  

 

Dados de Abril/14 

Número 85 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de abril com recuo de 1,56% em relação a março, chegando a 11.271 pontos. O 

índice havia avançado 2,56% no mês imediatamente anterior. Para efeito de comparação, o Índice 

IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou em 8.760 pontos no 

mês de abril, apontando expansão de 2,88%, ao passo que o Ibovespa atingiu 51.626 pontos, 

revelando ganho de 2,40%, na mesma base comparativa. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX alcançou R$ 27,7 bilhões no mês de abril, contra R$ 

25,2 bilhões em março. Este volume representou 18,44% do total negociado na Bovespa no 

quarto mês do ano, uma diminuição de 1,69 ponto percentual em relação ao nível registrado no 

mês imediatamente anterior.  
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No mercado financeiro, as principais bolsas mundiais registraram, no geral, desempenhos 

positivos em abril. Os resultados positivos deste mês comparado ao mês imediatamente anterior 

foram: Merval - Argentina (6,40%), FSTE – Reino Unido (2,75%), Ibovespa - Brasil (2,40%), CAC - 

França (2,18%), Dow Jones – Estados Unidos (0,75%), S&P – Estados Unidos (0,62%) e DAX – 

Alemanha (0,50%). Em sentido contrário: Nasdaq – Estados Unidos (-2,01%) e Nikkei - Japão (-

3,53%). 

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) AUTM3 (14,9%): atuando no setor de 

Material de Transporte; 2) BRFS3 (11,5%): setor de Alimentos Processados; e 3) CSAN3 (8,5%): 

setor de Alimentos Processados. 

 

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

1) INEP4 (-22,1%): setor de Máquinas e Equipamentos; 2) DTEX3 (-16,5%): setor de Madeira e 

Papel; e 3) RAPT4 (-15,2%): setor de Material de Transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) -1.56% 2.88% 2.40%
No ano -10.11% 0.75% 0.23%
Em um ano (T/T-12) -6.25% -1.05% -7.66%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Abril
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Principais notícias divulgadas em Abril: 

 

PMI: Setor fabril dos países emergentes perde ímpet o em março 

Na manhã desta terça-feira (01/04) a Markit Economics divulgou o Índice de Gerentes de 

Compras (PMI) da Indústria da Transformação das principais economias emergentes do mês de 

março. De acordo com a leitura atual, o PMI industrial da China recuou de 48,5 para 48,0 pontos, 

mantendo ritmo de contração na atividade do setor. Já o setor produtivo da Índia mostrou recuou 

de 52,5 para 51,3 pontos na passagem de fevereiro para março, mostrando arrefecimento no 

ritmo de expansão da produção, ao passo que o índice da Rússia permaneceu abaixo dos 50,0 

pontos, atingindo 48,3 ante 48,5 pontos visto na leitura de fevereiro. 

O recuo marginal no índice da Índia foi reflexo da desaceleração das exportações e das novas 

encomendas, contrapondo-se à nova melhora nas condições de negócios do país. A inflação 

também se mostrou em ritmo moderado, reflexo do aperto monetário, alta alavancagem das 

empresas e a queda nos empréstimos do sistema bancário, o que representa ventos contrários ao 

crescimento econômico. 

Na Rússia, a indústria continua mostrando queda de produção pelo quarto mês consecutivo, com 

deterioração do clima de negócios e das perspectivas de novos pedidos, com ritmo de contração 

mais rápido desde maio de 2009. A demanda externa também vem mostrando impactos 

negativos, com a sétima queda seguida no índice de novas encomendas. A moeda também sofreu 

desvalorização, levando a pressão inflacionária mais forte aos insumos dos últimos três anos. 

A queda na produção industrial da China foi influenciada pelo terceiro recuo consecutivo nas 

condições de negócio do país, acompanhada pela retração nas saídas e novos pedidos. A 

indústria também vem cortando funcionários e compra de insumos, levando a inflação aos 

menores níveis desde agosto de 2012. Por sua vez, os índices de novos negócios no exterior 

mostrou expansão pela primeira vez em quatro meses. O resultado da pesquisa leva os 

economistas responsáveis à expectativa de crescimento trimestral do PIB (em comparação ao 

mesmo período do ano anterior) abaixo dos 7,5% no início de 2014, reflexo da piora da demanda 

doméstica. 

Por fim, o resultado da Markit para a China se contrapõe ao divulgado pela NBS (National Bureau 

of Statistics of China), órgão estatal responsável pelas divulgações estatísticas e econômicas do 
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país. Na leitura do órgão, o PMI industrial chinês avançou ligeiramente de 50,2 pontos em 

fevereiro para 50,3 pontos em março, o que seria a primeira alta desde novembro. 

Desemprego na Zona do Euro é de 11,9% em fevereiro 

A taxa de desemprego na Zona do Euro foi de 11,9% em fevereiro, já expurgados os efeitos 

sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (01/04) pelo Departamento de Estatísticas 

Oficiais da União Europeia (Eurostat). No mesmo período em 2013, a taxa de desemprego foi de 

12,0%. Em números absolutos, havia aproximadamente 19 milhões de desempregados na Zona 

do Euro em fevereiro de 2014, permanecendo estável em relação a janeiro de 2014. 

As menores taxas de desemprego foram registradas na Áustria, Alemanha e Luxemburgo, com 

índices de 4,8%, 5,1% e 6,1%, respectivamente, entretanto, as maiores taxas de desemprego 

estão em países duramente afetados pela crise econômica, como Croácia (17,6%), Espanha 

(25,6%) e Grécia (27,5%), sendo que este último os dados referem-se a dezembro de 2013. 

França, que constitui uma das economias mais dinâmicas da Europa, apresentou uma taxa de 

desemprego de 10,4% em fevereiro de 2014. 

Entre as pessoas de 25 anos ou menos, a taxa de desemprego continua elevada, chegando a 

23,5% em fevereiro de 2014. No mesmo período em 2013, esse índice foi de 24,0%. As menores 

taxas de desemprego entre os jovens foram registradas na Alemanha, Áustria e Holanda, com 

taxas de 7,7%, 9,4% e 11,5%, respectivamente. Já os países que detém as maiores taxas são: 

Croácia (48,8%), Espanha (53,6%) e Grécia (58,3%), sendo que os dados deste último são de 

dezembro de 2013. 

Produção Industrial avança 0,4% em fevereiro 

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) mostrou avanço da produção industrial de 0,4% em fevereiro, 

já expurgados os efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (02/04) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, 

que esperava alta de 0,8% em fevereiro e acima da expectativa do Depecon/Fiesp, cuja projeção 

era de estabilidade (0%). O resultado do primeiro bimestre desde ano apenas devolveu as perdas 

mostradas em novembro (-0,4%) e dezembro de 2013 (-3,8%), já que em janeiro a produção 

avançou 3,8%. 
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Na comparação com fevereiro de 2013, a produção industrial registrou elevação de 5,0%, 

resultado bem superior se comparado a janeiro deste ano (-2,2%) e dezembro do ano anterior (-

2,6%). Nesse sentido, vale lembrar que o mês de fevereiro deste ano teve dois dias úteis (20 dias) 

a mais do que fevereiro (18) de 2013. No acumulado em 12 meses, a produção industrial 

apresentou alta de 1,1%, o que mostra um acúmulo maior em relação a janeiro, cuja alta foi de 

0,5%. 

Com base na série dessazonalizada, o avanço de fevereiro frente a janeiro teve perfil 

generalizado, já que 19 dos 27 setores apresentaram expansão. O maior destaque foi assinalado 

pela categoria de veículos automotores, que avançou 7,0%, e, durante o primeiro bimestre de 

2014, esta avançou 16,8%, uma reversão dos resultados negativos registrados desde outubro de 

2013, período em que acumulou perda de 23,5%. Os outros destaques positivos foram: 

Equipamentos de Instrumentação Médico-Hospitalar, Ópticos e Outros (17,6%), Bebidas (5,1%), 

Alimentos (1,4%), Borracha e Plástico (4,2%), Metalurgia Básica (2,8%) e Fumo (25,2%), sendo 

que esta última, apesar da abrupta elevação em fevereiro, não devolveu a perda de 47,6% sofrida 

em janeiro de 2014. Em contrapartida, dos 7 setores que apresentaram queda em fevereiro, os de 

maior importância foram: Farmacêutica (-9,7%) e Outros Produtos Químicos (-3,1%). 

No que se refere às categorias de uso, com dados já ajustados sazonalmente, o maior avanço 

registrado foi de Bens de Consumo Duráveis, que variou 3,3% em fevereiro em comparação com 

o mês imediatamente anterior; entretanto, tal resultado mostrou desaceleração em relação a 

janeiro (4,8%). Bens Intermediários e Bens de Capital avançaram, respectivamente, 0,8% e 0,1%, 

na mesma base de comparação, configurando expressiva desaceleração desta última categoria 

em relação a janeiro, quando Bens de Capital avançou 13,3% em janeiro. A única variação 

negativa em fevereiro ocorreu em Bens de Consumo Semi e Não-Duráveis, cujo resultado foi de -

0,1%. 

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o avanço também se mostrou 

generalizado, já que houve expansão em 21 dos 27 setores e nas 4 categorias de uso. 

Novamente, Veículos Automotores foi o maior destaque positivo (12,9%), influenciado pela 

fabricação de automóveis, veículos para transportes de mercadorias, chassis com motor para 

caminhões e ônibus e caminhões. Material Eletrônico, Aparelhos e Equipamento de 

Comunicações (43,3%), Máquinas e Equipamentos (9,3%), Outros Equipamentos de Transporte 

(14,4%), Máquinas para Escritório e Equipamentos e Informática (32,9%), Farmacêutica (10,0%), 
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Alimentos (2,6%), Bebidas (7,1%), Vestuário e Acessórios (27,4%) e Borracha e Plástico (6,8%) 

foram outros destaques positivos na variação interanual. Os destaques negativos ficaram para 

Edição, Impressão e Reprodução de Gravações (-7,9%), Máquinas, Aparelhos e Materiais 

Elétricos (-6,7%), Outros Produtos Químicos (-2,5%) e Produtos de Metal (-3,7%). 

Entre as categorias de uso, as maiores altas em comparação com fevereiro de 2013 foram 

registrados por Bens de Consumo Duráveis (20,9%) e Bens de Capital (12,4%), consolidando um 

crescimento de dois dígitos. Já Bens de Consumo Semi e Não-Duráveis e Bens Intermediários 

não apresentaram vigor expansivo, com elevações de 3,6% e 1,1%, respectivamente, abaixo da 

média nacional (5,0%). 

Em suma, a produção industrial brasileira apresentou o segundo resultado positivo consecutivo na 

comparação com o mês imediatamente anterior, entretanto, o ganho acumulado no primeiro 

bimestre de 2014 somente devolveu a perda observada nos últimos dois meses de 2013. Isso 

reforça o prognóstico de baixo dinamismo da atividade industrial ao longo do ano, influenciado em 

grande medida pela piora dos determinantes de consumo e investimento, dentre eles a 

desaceleração da renda real e a elevação da taxa doméstica de juros, bem como pela crise 

econômica da Argentina, principal demandante dos bens manufaturados gerados no Brasil. 

PMI: Produção brasileira cresce ligeiramente em mar ço 

O HSBC/Markit divulgou nesta terça-feira (01/04) o Índice de Gerente de Compras (PMI) da 

indústria do Brasil. De acordo com a leitura atual, o setor deve exibir leve crescimento em março, 

visto que o índice passou de 50,4 para 50,6 pontos, completando o quarto mês acima dos 50,0 

pontos, e, portanto, de expansão da atividade. 

As condições operacionais do setor industrial melhoraram pelo quarto mês consecutivo em março, 

acompanhada pelo aumento da produção e do volume de novos pedidos. Segundo o relatório, a 

produção não foi mais vigorosa pois o nível de estoque continua no campo de contração, embora 

sendo ajustado cada vez menos. O destaque ficou por conta da aceleração nas contratações para 

um ritmo mais elevado em 12 meses. 

Dentre as categorias de uso, destaque para a expansão na produção dos bens intermediários, 

seguida pelos bens de consumo. Já os bens de capital registraram piora, revertendo o bom 

resultado aferido em fevereiro. 
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Taxa de desemprego dos EUA permanece em 6,7% em mar ço 

Foi divulgada na manhã de hoje (04/04) pelo Departamento de Estatísticas Oficiais do Trabalho a 

taxa de desemprego dos Estados Unidos, que em março chegou a 6,7%, já expurgados os efeitos 

sazonais, o mesmo valor de fevereiro e acima do resultado de janeiro, quando a taxa de 

desemprego atingiu 6,6%. Em valores absolutos, o desemprego atingiu 10,5 milhões de pessoas. 

O desemprego entre os homens adultos atingiu 6,2% no mês passado, ante 6,4% em fevereiro. Já 

o desemprego entre as mulheres adultas chegou a 6,2%, ante 5,9% na leitura anterior. A taxa de 

desemprego entre os jovens (25 anos ou menos) foi de 5,4% em março, ante 5,5% no mês 

anterior. Os resultados refletem as políticas de estímulos monetários à economia do país, já que 

mostra a recuperação do mercado de trabalho desde a crise econômica, mas ainda alimenta 

incertezas sobre quais atitudes serão tomadas pelo Federal Reserve (Banco Central dos EUA) 

quanto à duração da política de estímulos e a possível elevação das taxas de juros. 

Inflação acumulada em 12 meses atinge 6,15% em març o 

Na manhã desta quarta-feira (09/04) o IBGE divulgou o resultado de março para o IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). De acordo com a leitura atual, o índice registrou 

variação de 0,92%, muito acima do registrado em fevereiro último (0,69%), bem como do 

observado em março do ano passado (0,47%). A taxa é a maior para os meses de marços desde 

2003, quando havia apresentado variação de 1,23%. Após essa variação em março, o índice 

mostrou um significante salto em seu acumulado em 12 meses, passando de 5,68% para 6,15%, 

aproximando-se das expectativas apresentadas no boletim FOCUS (6,35%) reportado nessa 

semana. O IPCA de março considerou os dados coletados entre 27/02 e 28/02, comparado aos 

apresentados entre 30/01 e 26/02. 

Dentre as classes avaliadas, os maiores impactos ocorreram nos grupos de "Alimentos e Bebidas" 

e "Transportes". Sozinha, a primeira classe foi responsável por 51% do crescimento do IPCA no 

mês (0,47p.p.), ao apresentar variação de 1,92% na passagem de fevereiro para março. O 

resultado reflete a alta de 2,43% dos alimentos consumidos em casa, em especial tomate 

(32,85%) e batata inglesa (35,05%), consequência da seca que atingiu as lavouras de alguns 

estados, prejudicando a oferta desses produtos. Já a segunda classe impactou em 0,26p.p. o 

índice geral, com variação de 1,38% em março, ante deflação de 0,05% no mês anterior, reflexo 
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do aumento das passagens aéreas (26,49%), componente que liderou o ranking de maior impacto 

no IPCA do mês (0,12p.p.). 

Além destes, as classes Vestuário (de -0,40% para 0,31%) e Despesas Pessoais (de 0,69% para 

0,79%) também mostraram aceleração. Por outro lado, Habitação (de 0,77% para 0,33%), Artigos 

de Residência (de 1,07% para 0,38%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,74% para 0,43%) e 

Educação (de 5,97% para 0,53%) desaceleraram, e, por fim, Comunicação (de 0,14% para -

1,26%) foi a única classe avaliada que registrou queda de preços no período. 

Em relação às regiões avaliadas, destaque para o IPCA de Brasília (1,92%), que sentiu a forte alta 

nas tarifas das passagens aéreas (51,65%). Em contrapartida, os menores índices foram vistos 

em Recife (0,52%) e Belém (0,53%), onde os alimentos consumidos em casa (0,99% e 0,78%, 

respectivamente) apresentaram menor aceleração frente à média nacional (2,43%). São Paulo, 

por sua vez, apresentou variação de 0,93%, ante 0,97% visto no mês de fevereiro, acumulando, 

portanto, alta de 6,41% no IPCA em 12 meses. 

Banco Central: Atividade econômica desacelera em fe vereiro 

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), proxy mensal para o PIB, apresentou 

crescimento de 0,24% em fevereiro, resultado levemente inferior ao projetado pelo 

Depecon/FIESP (0,39%) e pelo mercado (0,30%). Apesar do crescimento no mês, o índice exibiu 

desaceleração frente ao registrado no mês anterior (2,35% - dado revisado de 1,26% divulgado 

anteriormente). Todos os dados foram sazonalmente ajustados. 

Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, o índice exibiu forte aceleração frente ao resultado 

de janeiro, de 0,93% para 4,04%, superando também o resultado registrado em fevereiro de 2013 

(0,44%), na mesma base de comparação. No que se refere ao acumulado em 12 meses, o IBC-Br 

exibiu crescimento de 2,57% nesta leitura, além de acumular ganhos de 2,46% nos dois primeiros 

meses de 2014. 

A despeito da alta, o índice refletiu a desaceleração de 3,8% para 0,4% da produção industrial em 

fevereiro, bem como a forte queda nas vendas no varejo ampliado (-1,6%, ante alta de 2,8% no 

mês anterior), influenciados pela desaceleração da produção de bens de capital (de 13,3% para 

0,1%) e, sobretudo, pela forte queda nas vendas de veículos automotores, motos, partes e peças 

(-7,6%). 
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Por fim, cabe destacar que o índice global também sofreu com a queda de 0,4% da atividade 

econômica apresentada pela região Sudeste, já expurgados os efeitos sazonais, após apresentar 

alta de 2,37% na leitura anterior. 

Confiança do consumidor recua 0,8% em abril 

O Índice de Confiança do Consumidor apresentou uma queda de 0,8% em abril, já expurgados os 

efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (25/04) pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Com isso, o ICC chegou a 106,3 pontos em abril, ante 107,2 pontos em março. O 

resultado se manteve abaixo da média histórica (116,4 pontos) e atingiu o menor nível desde maio 

de 2009. 

A principal contribuição para a queda do ICC veio do Índice de Situação Atual (ISA), que recuou 

1,9% em abril, resultado já ajustado sazonalmente. O recuo no Índice de Expectativas (IE) não foi 

tão acentuado (0,4%), mas ainda assim as perspectivas permanecem pessimistas entre os 

consumidores. Na passagem de março para abril, o ISA atingiu 111,6 pontos, ante 113,8 da leitura 

anterior. Já o IE no mesmo período passou de 104,0 pontos para 103,6 pontos em abril. 

O grau de satisfação dos consumidores com a situação econômica recuou 7,0% em abril, 

resultado este que comporta o menor nível desde julho de 2013. A parcela dos consumidores que 

considera a situação econômica como boa decresceu para 14,0%, ante 15,6% em março. Já a 

parcela que considera a situação econômica como ruim apresentou acréscimo em abril ao passar 

para 43,2%, ante 39,5% na leitura imediatamente anterior. 

Em relação às perspectivas futuras, a proporção de consumidores que acha que a economia 

melhorará diminuiu 24,4%, ante 25,0% em março. Já a proporção que prevê piora aumentou para 

29,6%, frente a 26,6% em março. 

Confiança da Indústria difere da prévia e recua 0,6 % em abril 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apresentou um recuo de 0,6% em abril frente a março, já 

expurgados os efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (30/04) pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). O resultado difere significativamente da prévia apresentada na semana 

passada, que mostrava um avanço de 0,3%. O ICI passou de 96,2 para 95,6 pontos em abril, 
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resultado que constitui a menor pontuação desde junho de 2009, bem inferior à média histórica 

(105,4 pontos). 

O Índice de Situação Atual (ISA) avançou 0,7%, passando de 96,6 para 97,3 pontos, 

principalmente pela queda no número de estoques. Não obstante, o Índice de Expectativas (IE) 

sofreu recuo de 2,0%, contribuindo fortemente para queda do ICI em abril, já ajustado 

sazonalmente, resultado que faz com que o IE chegue a 93,9 pontos, ante 95,8 de março. 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) atingiu 84,1%, retração de 0,3 ponto 

percentual em relação a março, quando o NUCI situava-se em 84,4%. Entre as projeções de curto 

prazo, a proporção de empresas que espera produzir mais nos próximos três meses caiu para 

27,1%, ante 30,9% em março. Já a parcela que espera produzir menos subiu para 12,0%, ante 

11,4% em março. Os dados de confiança da FGV reforçam as perspectivas de um crescimento 

menor na passagem do 1º para o 2º trimestre em 2014. 
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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 - 09/05/2014)


