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INDX apresenta avanço de 2,28% em junho 

 

Dados de Junho/14 

Número 87 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de junho com avanço de 2,28% em relação a maio, chegando a 11.446 pontos. O 

índice havia recuado 0,71% no mês imediatamente anterior. Para efeito de comparação, o Índice 

IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou em 8.948 pontos no 

mês de junho, apontando avanço de 3,66% ante o resultado de maio, ao passo que o Ibovespa 

atingiu 53.168 pontos, revelando avanço de 3,76%, na mesma base comparativa. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX totalizou R$ 19,6 bilhões no mês de junho, contra 

R$ 24,6 bilhões em maio. Este volume representou 16,32% do total negociado na Bovespa no 

sexto mês do ano, uma diminuição de 2,08 pontos percentuais 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 junho. Os resultados positivos deste mês comparado ao mês imediatamente anterior 

foram: Nasdaq – Estados Unidos (3,90%), Ibovespa - Brasil (3,76%), Nikkei – Japão (3,62%), 

Merval - Argentina (2,27%), S&P – Estados Unidos (1,91%) e Dow Jones – Estados Unidos 

(0,65%). Em sentido contrário: DAX – Alemanha (-1,11%), FTSE – Reino Unido (-1,74%) e CAC - 

França (-2,14%). 

 

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) BEEF3 (13,9%): atuando no setor de 

Alimentos Processados; 2) MRFG3 (13,3%): setor de Alimentos Processados; e 3) INEP4 

(12,5%): setor de Máquinas e Equipamentos. 

 

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

1) VIVR3 (-7,1%): setor de Construção e Engenharia; 2) RAPT4 (-6,5%); setor de Materiais de 

Transporte; e 3) PDGR3 (-6,4%): setor de Construção e Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) 2.28% 3.66% 3.76%
No ano -8.72% 2.91% 3.22%
Em um ano (T/T-12) 0.88% 12.85% 12.03%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Junho
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Principais notícias divulgadas em Junho: 

 

PMI da Zona do Euro chega a 52,2 pontos em maio 

O Índice de Gerência de Compras (PMI) da Indústria de Transformação da Zona do Euro 

apresentou um resultado de 52,2 pontos em maio, de acordo com dados divulgados hoje (02/06) 

pelo Instituto Markit. Em abril, o PMI chegou a 53,4 pontos. O índice apresentou resultado 

levemente menor frente à prévia, de 52,5 pontos. Apesar da queda, a atividade industrial continua 

avançando na Zona do Euro, já que o índice se encontra acima de 50 pontos. 

O menor crescimento reflete a perda de vigor na expansão da produção, novas encomendas e 

exportação, além de leve queda em estoques, apesar da maior parte dos indicadores ainda indicar 

expansão. Destaque para os Países Baixos e a Espanha, que apresentaram avanços 

significativos em seus indicadores. 

No que se refere as duas maiores economias da Zona do Euro, o destaque negativo vai para a 

França, cujo índice PMI voltou a apresentar contração ao chegar em 49,6 pontos em maio, ante 

51,2 pontos em abril. O principal fator que fez o PMI francês recuar foi a queda de novas 

encomendas. Já o PMI da Alemanha permaneceu acima dos 50 pontos, apesar do recuo de 54,1 

para 52,3 pontos em maio, com destaques negativos vindos de novas encomendas e venda de 

produtos. 

De acordo com o economista-chefe da Markit, Chris Williamson, a principal preocupação da Zona 

do Euro é a França, cuja competitividade precisa ser melhorada. Williamson ainda afirma que o 

resultado da Alemanha vem em parte dos acontecimentos da Ucrânia e, por fim, Espanha e Itália 

têm apresentado bons resultados devido às reformas conduzidas nesses países. 

Brasil recua no índice PMI da Indústria de Transfor mação, mas emergentes apresentam 

avanço 

Foi divulgado ontem (03/06) pelo Instituto Markit, o Índice de Gerência de Compras (PMI) da 

Indústria de Transformação do Brasil. O PMI brasileiro voltou a recuar em maio, chegando a 48,8 

pontos, ante 49,3 pontos em abril, já descontados os efeitos sazonais. De acordo com a 

publicação, essa foi a queda mais rápida da produção desde outubro de 2011. 
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De acordo com a publicação, houve diminuição da produção pelos fabricantes brasileiros devido à 

redução de novas encomendas, o que evidencia um ambiente econômico cada vez mais frágil. 

Bens de Capital e Bens Intermediários também apresentaram desempenhos ruins. Já a categoria 

de Bens de Consumo apresentou uma melhora no mês de maio, ainda que marginal. Além disso, 

houve diminuição nos preços e no número de funcionários, de acordo com as empresas 

entrevistadas, para que estas se tornem mais competitivas. 

De acordo com André Loes, economista-chefe do HSBC no Brasil, os resultados do PMI reforçam 

as fraquezas das condições econômicas brasileiras, exemplificados pela desaceleração nos 

preços dos insumos. 

Também foi divulgado hoje pelo instituto Markit os índices PMI da Indústria de Transformação dos 

países considerados emergentes. O PMI da China avançou para 49,4 pontos em maio, ante 48,1 

pontos em abril. O resultado veio ligeiramente abaixo da prévia, que esperava um resultado de 

49,7 pontos em maio. Apesar do índice ainda apresentar resultados abaixo de 50 pontos, o que 

indica contração da atividade industrial, o avanço nesse mês evidencia a melhora nesse setor, 

sendo o principal componente do Produto Interno Bruto (PIB) chinês. 

O avanço no PMI chinês ocorreu principalmente devido ao aumento dos novos pedidos para 

exportação, enquanto que novas encomendas internas estabilizaram. Ainda assim, houve recuo 

no nível de emprego e na saída de produtos, indicando que novos estímulos ainda são 

necessários. 

O PMI da Indústria de Transformação da Rússia também apresentou avanço em maio ao passar 

de 48,5 pontos em abril para 48,9 em maio. O avanço se deve ao aumento de novas encomendas 

e volume de novos negócios. Apesar disso, a saída de produtos novos ainda continua declinando. 

A perspectiva é de melhora no PMI russo devido ao avanço do PMI chinês, o que constitui novos 

pedidos de exportação para o país do leste europeu. 

Por fim, o PMI da Índia avançou de 51,3 pontos em abril para 51,4 pontos em maio. De acordo 

com a publicação, o aumento das exportações e da demanda interna foram os responsáveis pelo 

avanço do índice. O emprego, outro índice importante na composição do PMI indiano, também 

apresentou avanço, junto com o nível de atividade da indústria de transformação. 
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Produção Industrial recua novamente em abril 

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,3% na passagem de março para abril, em 

linha com o projetado Depecon/FIESP e pelo consenso mercado, que aguardavam uma queda 

sutilmente menor (-0,2%). Este é o segundo resultado negativo seguido, visto que no mês anterior 

a indústria havia sofrido recuo de 0,5%, levando o setor a acumular perdas de 0,8% neste 

período. Em relação a igual mês do ano anterior, foi registrado retração de 5,8%, terceira queda 

no ano nesta base de comparação, no entanto, vale ressaltar que abril deste ano contou com 

menos dias úteis frente ao mesmo mês de 2013. Nos quatro primeiros meses do ano, o setor 

apresentou recuo de 1,2% frente a igual período do ano anterior, e, no acumulado de doze meses, 

alta de 0,8%, desaceleração frente ao resultado visto em março (2,1%). Os dados foram 

divulgados na manhã de hoje (04/06) pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física 

(PIM-PF). 

A queda na produção atingiu metade das atividades pesquisadas, dado que 12 dentre os 24 

ramos registraram perdas no mês de abril. Os maiores recuos ocorreram em: metalurgia (-2,7%), 

produtos de minerais não-metálicos (-1,5%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-

1,6%), produtos de madeira (-3,2%), produtos de borracha e de material plástico (-0,9%) e móveis 

(-2,3%). Já produtos alimentícios (2,6%) foi a principal expansão da produção na passagem de 

março para abril, eliminando a queda de 1,3% assinalada no mês anterior. Outras contribuições 

positivas advieram da maior fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

perfumaria e de higiene pessoal (3,1%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,9%), coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,0%), máquinas e equipamentos (1,5%), e 

veículos automotores, reboques e carrocerias (0,6%). 

A retração também foi disseminada entre as categorias de uso, com forte recuo na produção de 

bens de consumo duráveis (- 1,6%), segundo resultado negativo consecutivo, acumulando queda 

de 4,8% nesse período, influenciada pelo recuo da produção de móveis (-2,4%). O segmento de 

bens de capital (-0,5%) também mostrou segunda queda seguida, com perdas de 4,5% neste 

bimestre. O setor produtor de bens intermediários exibiu recuo de igual magnitude que o total da 

indústria (-0,2%), interrompendo três meses consecutivos de alta, período em que acumulou 

expansão de 0,9%. A categoria de bens de consumo semi e não-duráveis (0,4%) foi a única que 

registrou aumento de produção nesse mês. 
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Em relação à comparação frente ao mesmo mês do ano anterior, a queda de 5,8% na produção 

indústria de abril foi generalizada. Vale ressaltar, todavia, que abril deste ano (20 dias úteis) teve 

dois dias úteis a menos frente a abril do ano passado (22 dias úteis). Houve recuo em 20 dos 26 

setores avaliados (esta base de comparação comporta mais atividades, dado a ausência de uma 

série extensa para dessazonalização, impossibilitando a adequada comparação mensal). Dentre 

as atividades, veículos automotores, reboques e carrocerias (-21,3%) foi o maior destaque 

negativo da indústria, influenciado pela menor produção de caminhões e automóveis, dado o alto 

nível de estoque do setor. Além deste, máquinas e equipamentos (-9,9%), produtos alimentícios (-

4,0%), outros produtos químicos (-9,0%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-15,1%), 

produtos de metal (-10,8%) e de metalurgia (-6,2%) também apresentaram significativa redução 

na produção em relação a abril de 2013. Por outro lado, indústrias extrativas (4,8%) e coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,0%) evidenciaram os maiores aumentos de 

atividade nesta base de comparação, alavancados pela fabricação de minérios de ferro, óleos 

combustíveis, óleos lubrificantes, asfalto de petróleo e óleo diesel. 

Ainda na comparação com abril do ano passado, no que tange às categorias de uso, a produção 

de bens de bens de capital (-14,4%) apresentou a queda mais intensa desde dezembro de 2012 (-

18,0%), influenciada pela redução de 21,8% de bens de capital para equipamentos de transporte, 

sobretudo, a fabricação de caminhões. O setor produtor de bens de consumo duráveis recuou 

12,0% nesta base de comparação, refletindo a menor fabricação de automóveis (-21,0%), móveis 

(-14,5%) e eletrodomésticos da "linha branca" (-7,9%). A categoria de bens intermediários (-4,5%) 

recuou após dois meses seguidos de avanço na produção, na comparação contra iguais períodos 

do ano precedente. O desempenho no mês foi influenciado pelos recuos nos produtos associados 

às atividades de outros produtos químicos (-9,0%), produtos de metal (-13,0%) e metalurgia (-

6,2%). Ademais, os bens de consumo semi e não-duráveis (-3,9%) completam o perfil 

generalizado de queda dentre as 4 categorias avaliadas, devido à queda na produção de 

semiduráveis (-10,3%), de alimentos e bebidas elaborados para consumo doméstico (-3,2%) e de 

não-duráveis (-2,2%). 

Em suma, a indústria em abril novamente dá sinais de perda de fôlego, ao apontar recuo pelo 

segundo mês consecutivo, bem como ao apresentar quedas na produção em três das quatro 

categorias econômicas, à exceção de bens de consumo semi e não duráveis, e em diversas 

atividades econômicas pesquisadas. Ademais, a queda da média móvel trimestral encerrada em 

abril suporta o diagnóstico de letargia da produção industrial no primeiro quadrimestre deste ano. 
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Por fim, a deterioração dos condicionantes do consumo, os níveis deprimidos de confiança dos 

agentes e a crise econômica argentina, entre outros fatores, indicam fraco desempenho para a 

produção industrial em 2014. 

Taxa de desemprego dos EUA permanece em 6,3% em mai o 

Foi divulgado na sexta-feira (06/05), pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla 

em inglês), o índice de desemprego dos Estados Unidos, que permaneceu em 6,3% em maio, o 

mesmo patamar observado em abril, na série com ajuste sazonal. Foram criados em maio 217mil 

postos de trabalho, após geração de 282 mil vagas em abril, o que levou o volume de pessoas à 

procura de emprego para 9,8 milhões. 

A taxa de desemprego entre os homens chegou a 5,9% e, entre as mulheres, atingiu 5,7%. Os 

principais setores que contribuíram para esse resultado foram os serviços de negócios e 

profissionais, com criação de 55 mil empregos, mesmo montante visto para serviços de cuidados 

de saúde e assistência social. 

Os resultados do mercado de trabalho dos Estados Unidos nos últimos dois meses mostram a 

retomada da atividade econômica depois do início de ano de baixo dinamismo. Vale ressaltar que 

a manutenção da taxa de desemprego neste patamar deve impactar na decisão da política 

monetária do FED (o Banco Central dos EUA), que vem monitorando os resultados do mercado 

de trabalho do país. 

Vendas no varejo restrito recuam 0,4% em abril 

As vendas no varejo restrito apresentaram recuo de 0,4% em abril de 2014, já expurgados os 

efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados ontem (12/06) pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em sua Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). O resultado veio 

abaixo da previsão do Depecon/FIESP, que projetava avanço de 0,2% nesse mês, mas em linha 

com a expectativa do mercado, que esperava queda de 0,4%. Em março, na mesma base de 

comparação, as vendas sofreram recuo de 0,5%. Já no confronto com o mesmo mês do ano 

anterior, as vendas no varejo variaram 6,7%, e, no acumulado em 12 meses, houve avanço de 

4,9%. Vale destacar que em 2013 a comemoração da Páscoa foi em março, enquanto que nesse 

ano ocorreu em abril. 
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As vendas no varejo ampliado, que incluem os segmentos de Veículos, Motos, Partes e Peças e 

Material de Construção, avançaram 0,6% em abril ante março, após apresentarem queda de 1,0% 

na leitura imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. Na comparação com o 

mesmo mês do ano anterior, houve estabilidade nas vendas (0,0%). No acumulado em 12 meses, 

houve avanço de 2,5% no comércio varejista ampliado. 

A queda apresentada no mês de abril mostrou-se generalizada entre os segmentos da PMC. 

Apresentaram resultados negativos: Combustíveis e Lubrificantes (-1,5% para -0,8%); Hiper, 

Supermercados, Bebidas, Fumo e Produtos Alimentícios (-1,1% para -1,4%); Tecidos, Vestuários 

e Calçados (-1,6% para -1,0%); Móveis e Eletrodomésticos (1,5% para -0,1%); Equipamentos, 

Materiais para Escritório, Informática e Comunicação (-3,8% para -2,6%); Livros, Jornais, Revistas 

e Papelaria (-0,4% para -2,7%) e, por último, Material de Construção (-4,1% para -0,5%). Todavia, 

somente o segmento de Veículos e Motos, Partes e Peças acelerou ao passar de 0,3% em março 

para 5,6% em abril. O segmento de Artigos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos e de Perfumaria 

apresentou estabilidade (0,0%) após crescimento de 0,3% em abril. 

Já em comparação com abril de 2013, os segmentos, em sua maioria, mostraram resultados 

positivos: Combustíveis e Lubrificantes avançaram 1,5%; Hiper, Supermercados Produtos 

Alimentícios, Bebidas e Fumo avançaram 10,0%, com contribuição do efeito Páscoa; Móveis e 

Eletrodomésticos avançaram 2,4%; Artigos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos e de Perfumaria 

variaram 5,4%; Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico avançaram 16,0%, de novo, por 

influência da Páscoa, já que esse segmento contêm resultados de lojas de departamento. Já os 

que recuaram na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) em abril foram os setores de: 

Tecidos, Vestuários e Calçados (-5,5%); Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (-10,5%); 

Equipamentos, Materiais para Escritório, Informática e Comunicação (-3,9%); Material de 

Construção (-5,8%) e, por último, Veículos e Motos, Partes e Peças (-9,8%), sendo este 

influenciado pela retirada gradual de incentivos e maior seletividade do crédito. 

Dentre as 27 Unidades da Federação, destaque para o avanço do Amapá (13,7%), Alagoas 

(11,1%) e Rondônia (11,0%). Acre (0,9%), Amazonas (-1,0%) e Roraima (-2,3%) apresentaram os 

piores resultados no mês de abril. São Paulo e Rio de Janeiro, os estados com as economias 

mais dinâmicas do país, apresentaram avanço de 7,5% e 7,2%, respectivamente. 



 

 

9 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

Em suma, o fraco desempenho do comércio varejista em abril, com destaque para a retração 

espraiada entre os segmentos do conceito restrito, reforça o prognóstico de desaceleração do 

consumo privado ao longo do ano, em linha com o cenário de baixo crescimento econômico. 

PIB dos Estados Unidos recua 2,9% no primeiro trime stre 

Na manhã de ontem (25/05) o Bureau of Economics Analysis (Órgão de análise econômica dos 

EUA) divulgou a revisão para o resultado do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 

2014. Segundo a terceira estimativa, o produto estadunidense registrou recuo de 2,9% no período 

(taxa anualizada), a maior queda do PIB em cinco anos. O resultado configura uma contração da 

atividade mais significativa em relação à última estimativa de maio, que indicava retração de 1,0%, 

a primeira dos últimos três anos. No quarto trimestre de 2013, o PIB cresceu 2,6%. 

A queda no PIB no primeiro trimestre reflete principalmente as contribuições negativas dos 

investimentos em estoques privados, exportações e gastos dos governos estaduais. 

O consumo avançou 1,0%, desaceleração em comparação com o último trimestre de 2013, 

quando havia registrado alta de 3,3%, refletindo o menor aumento da demanda por bens de 

consumo duráveis (de 2,8% para 1,2%), não duráveis (de 2,9% para -0,3%) e serviços (de 3,5% 

para 1,5%). O gasto público recuou 0,8%, principalmente no setor de defesa (-2,5%), ao passo 

que o gasto do governo federal avançou 0,6%. 

Por outro lado, os investimentos privados recuaram 11,7%, após alta de 2,5% no trimestre 

anterior, o que reflete uma contração do investimento doméstico de 4,2% e do investimento 

estrutural (7,7%). As exportações americanas recuaram 8,9%, principalmente pela menor venda 

de bens (-11,4%), anulando parcialmente o avanço de 9,5% registrado no trimestre anterior, 

enquanto que as importações cresceram 1,8%. 

Confiança da Indústria volta a cair e chega a 87,2 pontos 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentou recuo de 

3,9% em junho, chegando a 87,2 pontos, livre de influências sazonais, de acordo com dados 

divulgados hoje (30/06) pela FGV. O resultado difere da prévia, que apontava um recuo de 3,4%. 

No mês imediatamente anterior, o recuo apresentado foi de 5,1%. Com esse resultado, o índice 
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distancia-se da média histórica (105,4 pontos) e atinge o menor nível desde maio de 2009 (86,4 

pontos). 

A piora do índice ocorreu em função da deterioração das expectativas futuras. O Índice de 

Expectativas (IE) registrou queda de 5,4% em junho, ante recuo de 5,0% em maio, chegando a 

84,4 pontos. Já o Índice de Situação Atual (ISA) apresentou recuo de 2,4% em junho, ante 

variação de -5,1% em maio. Com isso, percebe-se um quadro negativo para o ambiente de 

negócios no segundo trimestre do ano. 

Na pesquisa realizada pela Sondagem, a proporção de empresas que preveem aumentar a 

produção nos próximos meses passou de 22,4% para 23,6%, enquanto que a parcela que prevê 

redução partiu de 15,3% para 22,7%. 

O nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) apresentou forte queda em junho, de 84,3% 

em maio para 83,5% na leitura atual. Assim, a queda de 0,8 ponto percentual foi a maior desde 

janeiro de 2009, devido principalmente ao efeito da Copa do Mundo. 

Déficit em Transações Correntes chega a US$ 81,9 bi lhões em maio 

O déficit no saldo de transações correntes em maio foi de US$ 6,6 bilhões, de acordo com dados 

divulgados ontem (24/06) pelo Banco Central. Com isso, no acumulado em 12 meses, chega-se a 

US$ 81,9 bilhões, representando 3,61% do PIB, a mesma taxa do mês imediatamente anterior. 

Apesar do constante déficit em transações correntes, o balanço de pagamentos apresentou 

superávit de US$ 1,7 bilhão em maio. Por sua vez, a conta financeira apresentou superávit de 

US$ 7,4 bilhões. 

A conta de Serviços, historicamente deficitária no Brasil, apresentou déficit de US$ 4,5 bilhões em 

maio, 4,6% superior ao resultado de maio de 2013. As principais contribuições advieram dos itens 

de viagens internacionais e gastos brasileiros no exterior, já que, em comparação com o mesmo 

período de 2013, estas avançaram 2,1% e 2,0%, respectivamente. Despesas líquidas com aluguel 

de equipamentos e royalties e licenças avançaram 21,7% e 21,2%, respectivamente, na mesma 

base de comparação. 

No mês de maio, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) somaram US$ 6,0 bilhões, avanço 

de US$ 0,8 bilhão em relação a abril. Ingressos líquidos em participação de capital na empresa 



 

 

1

1 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

somaram US$ 4,6 bilhões, enquanto que empréstimos intercompanhias totalizaram US$ 1,4 

bilhão. No acumulado em 12 meses, os IED somaram US$ 66,5 bilhões, equivalente a 2,93% do 

PIB. 

As reservas internacionais no conceito liquidez (considerando títulos em dólar e outros recursos) 

totalizaram US$ 379,2 bilhões enquanto que no conceito caixa estas atingiram US$ 368,8 bilhões. 

Confiança da Indústria recua 5,1% em maio 

O Índice de Confiança da Indústria apresentou recuo de 5,1% em maio, já expurgados os efeitos 

sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (28/05) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 

índice apresenta queda maior do que divulgada pela prévia (-4,6%) e com maior força do que no 

mês imediatamente anterior (-0,6%), além de ser a maior retração registrada desde dezembro de 

2008 (-9,2%). Com esse resultado, o índice chegou a 90,7 pontos em maio, ante 95,6 pontos em 

abril. 

Tanto o Índice de Situação Atual (ISA) quanto o Índice de Expectativas (IE) apresentaram fortes 

recuos, de 5,1% e 5,0%, respectivamente. No mês anterior, o ISA e o IE apresentaram variações 

de 0,7% e -2,0% em abril, na base dessazonalizada. A piora do ambiente de negócios e a baixa 

confiança em relação ao futuro derrubaram os índices. Já o Nível de Utilização da Capacidade 

Instalada (NUCI) passou de 84,1% para 84,3%. 

A proporção de empresas que considera o nível de demanda como forte caiu de 11,5% para 

8,3%, enquanto que a parcela que considera o nível de demanda como fraco passou de 17,3% 

para 21,0%. Já a parcela que considera que haverá aumento na produção nos próximos meses 

recuou de 27,1% para 22,4%, enquanto que a proporção que acredita que nos próximos meses a 

produção deverá diminuir passou de 12,0% para 15,3%. 

IGP-M desacelera em junho e chega a 6,24% no acumul ado em 12 meses 

O Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) apresentou variação de -0,74% em junho, de 

acordo com dados divulgados hoje (27/06) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A queda 

apresentada diferiu levemente da projeção do mercado (-0,59%) e destoou do resultado do mês 

imediatamente anterior (-0,13%). A variação no mesmo período do ano anterior foi de 0,75%. No 

acumulado em 12 meses, o IGP-M apresenta alta de 6,24%. 
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O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que representa 60% do IGP-M, apresentou variação 

de -1,44% em junho. No mês de maio, a variação foi de -0,65%. A desaceleração de alimentos e 

algumas commodities foram responsáveis pela abrupta queda do índice em junho. O Índice de 

Bens Finais passou de -0,41% para -1,53%, com contribuição do subgrupo de alimentos in natura, 

que variou -12,73%. O grupo de Bens Intermediários apresentou decréscimo de 0,34% no mês. 

Em maio, a taxa registrada foi de 0,27%. A principal contribuição adveio do subgrupo de materiais 

e componentes para a manufatura (-0,56%). Já o grupo de Matérias-Primas Brutas recuou 2,63% 

em junho, ante queda de 1,37% em maio. Destaque para as variações das seguintes 

commodities: milho (-2,49% para -8,88%), minério de ferro (-6,10% para -4,64%) e soja (0,10% 

para 1,55%). 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), responsável por 30% do IGP-M, apresentou 

desaceleração em junho ao passar de 0,68% para 0,34%. Dos oito grupos que compõem o IPC, 

cinco desaceleraram no mês: Alimentação (0,81% para 0,03%), sendo este o principal fator para a 

desaceleração; Habitação (0,72% para 0,45%); Saúde e Cuidados Pessoais (1,16% para 0,57%); 

Transportes (0,45% para 0,20%) e Comunicação (0,20% para 0,15%). Já os itens que aceleraram 

no mês foram: Educação, Leitura e Recreação (0,38% para 0,62%); Despesas Diversas (0,65% 

para 0,89%), e, por último, Vestuário (0,49% para 0,57%). 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso de 10% no índice, apresentou 

variação de 1,25% em junho, ante 1,37% no mês imediatamente anterior. O subitem Materiais, 

Equipamentos e Serviços apresentou variação de 0,37%, ante 0,47% em maio. Já o índice de 

Mão de Obra variou 2,05%, ante 2,20% em maio. 

Confiança do Consumidor avança 1,0% em junho 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) apresentou avanço de 1,0% em junho, já expurgado 

os efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados hoje (26/06) pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). O ICC apresentou resultado positivo após recuo no mês imediatamente anterior, 

quando a variação registrada foi de -3,3%. Todavia, em comparação com o mesmo período do 

ano anterior, houve variação de -8,3% em junho, ante -9,6% em maio, na mesma base de 

comparação. A evolução do índice reflete a melhora na situação atual. O Índice de Situação Atual 

(ISA) apresentou avanço de 2,2% em junho, ante recuo de 3,9% em maio. Já o Índice de 

Expectativas (IE) permaneceu praticamente estável ao variar 0,1%, frente à queda de 2,9% em 

maio. 
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A parcela de consumidores que avalia a situação econômica como boa avançou de 19,2% em 

maio para 21,6% em junho, enquanto que a proporção que julga como ruim a atividade econômica 

passou de 14,1% para 14,4%. Já em relação ao orçamento doméstico, os consumidores projetam 

uma melhora para os próximos meses. A parcela de consumidores que espera uma melhora para 

os próximos meses passou de 32,0% para 33,9%. Já a porcentagem que prevê piora passou de 

7,3% para 6,8%. 

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)Período: 30/12/1999-30/06/2014 


