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INDX apresenta avanço de 1,61% em julho 

 

Dados de Julho/14 

Número 88 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de julho com avanço de 1,61% em relação a junho, chegando a 11.630 pontos. O 

índice havia avançado 2,28% no mês imediatamente anterior. Para efeito de comparação, o Índice 

IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou em 9.417 pontos no 

mês de julho, apontando avanço de 5,24% ante o resultado de junho, ao passo que o Ibovespa 

atingiu 55.829 pontos, revelando alta de 5,00%, na mesma base comparativa. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX totalizou R$ 23,7 bilhões no mês de julho, contra R$ 

19,6 bilhões em junho. Este volume representou 17,86% do total negociado na Bovespa no sétimo 

mês do ano, um aumento de 1,54 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 

negativos em julho. Isso porque os resultados positivos deste mês comparado ao mês 

imediatamente anterior foram apenas: Ibovespa - Brasil (5,00%), Argentina - Merval (3,81%) e 

Nikkei – Japão (3,03%). Em sentido contrário: Reino Unido – FSTE (-0,21%), Nasdaq – Estados 

Unidos (-0,87%), S&P – Estados Unidos (-1,51%), Dow Jones – Estados Unidos (-1,56%), CAC – 

França (-4,00%) e DAX – Alemanha (-4,33%).  

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) CSNA3 (21,0%): atuando no setor de 

Siderurgia e Metalurgia; 2) JBSS3 (11,2%): setor de Alimentos Processados; e 3) MRFG3 

(10,4%): setor de Alimentos Processados. 

 

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

1) INEP4 (-22,2%): setor de Máquinas e Equipamentos; 2) HBOR3 (-18,0%); setor de Construção 

e Engenharia; e 3) RSID3 (-17,3%): setor de Construção e Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) 1.61% 5.24% 5.00%
No ano -7.25% 8.30% 8.39%
Em um ano (T/T-12) 0.09% 16.89% 15.75%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Julho
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Principais notícias divulgadas em Julho: 

 

PMI da indústria de transformação da Zona do Euro s ofre leve recuo em junho  

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

leve recuo no mês de junho, de acordo com dados divulgados hoje (01/07) pelo instituto Markit. O 

PMI chegou a 51,8 pontos, ante 52,2 em maio, na base dessazonalizada. A prévia do índice 

apontava resultado de 51,9 pontos. Apesar do leve recuo na margem, o índice continua em 

expansão, o que sinaliza recuperação da atividade econômica. 

De acordo com a publicação, Espanha e Irlanda têm mostrado crescimentos significativos, 

enquanto que a França continua mostrando contração em sua atividade econômica, 

principalmente devido a cortes no nível de produção. Percebe-se um aumento no volume de 

negócios para a Zona do Euro, entretanto, os pedidos de novas encomendas cresceram 

levemente, o que pode indicar uma leve parada nos próximos meses. Apesar da Alemanha ainda 

estar em expansão, tem-se estabilidade no crescimento do emprego e novas encomendas, 

configurando desaceleração no crescimento. Os feriados no país também contribuíram para essa 

desaceleração. 

De acordo com o economista-chefe da Markit, Chris Williamson, os resultados do PMI podem 

suscitar novas medidas do Banco Central Europeu, já que indicam leve desaceleração da Zona do 

Euro no trimestre. 

PMI: Produção da Indústria da China volta a expandi r em julho 

Nesta segunda-feira (30/06), o HSBC/Markit divulgou o resultado final do PMI (Índice de Gerente 

de Compras) da Indústria da China referente ao mês de junho. Segundo a leitura atual, o indicador 

voltou ao ritmo expansivo (acima dos 50,0 pontos) ao passar de 49,4 pontos em maio para 50,7 

pontos na avaliação atual. 

Na abertura por componente avaliado, o indicador de Produção apresentou a primeira elevação 

desde janeiro, embora em ritmo lento, suportado pela maior expansão dos novos negócios desde 

março de 2013, além da segunda alta seguida dos novos pedidos para exportação. 
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De acordo com o economista-chefe do HSBC responsável pelos dados finais da China, o retorno 

ao cenário expansivo confirma a tendência de fortalecimento da demanda e de ajuste de estoque 

no país. A economia continua a mostrar sinais de recuperação, e este impulso provavelmente vai 

continuar ao longo dos próximos meses, apoiado por investimentos mais fortes em infraestrutura. 

No entanto, ainda existem riscos decorrentes da desaceleração do mercado imobiliário, que 

continua a colocar pressão sobre o crescimento no segundo semestre do ano. Os economistas 

esperam que tanto a política fiscal quanto a monetária permaneçam acomodatícia até que a 

recuperação seja mais sustentada. 

Produção industrial recua 0,6% em maio 

A produção industrial apresentou recuo de 0,6% em maio, livre de influências sazonais, de acordo 

com dados divulgados hoje (02/07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

sua Pesquisa Industrial Mensal (PIM). O resultado veio próximo da projeção do mercado (-0,7%) e 

da projeção do Depecon/FIESP, que apontava para um recuo de 0,8%. No mês imediatamente 

anterior, a produção industrial apontou queda de 0,5%. 

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o recuo foi de 3,2%, apesar de tanto maio 

de 2013 quanto maio de 2014 terem a mesma quantidade de dias úteis (21). Em abril, na mesma 

base de comparação, houve recuo de 5,8%. Já no acumulado em 12 meses, o índice apresentou 

avanço de 0,2%, desacelerando em relação a abril, quando no acumulado em doze meses 

apresentou avanço de 0,7%. 

Em relação aos setores, a queda se espraiou entre a maioria dos setores analisados, 15 dos 24 

ramos pesquisados. As principais influências negativas vieram dos setores de Produtos derivados 

de Petróleo e Biocombustíveis (-3,8%); Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias (-3,9%), já 

esperado a queda deste de acordo com os dados da Anfavea, que apontava queda de 1,4% na 

produção de veículos. Quedas importantes foram registradas também no setor de Metalurgia (-

4,0%), Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos (-5,0%) e Máquinas e 

Aparelhos Elétricos (-2,1%). Já dentre os setores que apresentaram variações positivas no mês 

de maio, destacam-se: Produtos Alimentícios (1,0%); Máquinas e Equipamentos (1,1%); Indústrias 

Extrativas (1,4%), reflexo da maior produção de minério de ferro no ano e, por último, Fumo 

(18,5%). 
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Em relação às categorias de uso, a queda mais acentuada no mês foi assinalada pelo Bens de 

Consumo Duráveis, que apresentou recuo de 3,6% em relação ao mês de abril, já expurgados os 

efeitos sazonais. Bens de Capital também mostrou recuo de 2,6% em maio. A categoria de Bens 

Intermediários apresentou recuo de 0,9% na mesma base de comparação. O único setor que 

apresentou resultado positivo no mês foi o setor de Bens de Consumo Semi e não Duráveis, cujo 

crescimento registrado foi de 1,0%. 

Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, novamente, o aspecto negativo da pesquisa 

vai para a produção de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias, apresentando recuo de 

20,1% em maio. Metalurgia apresentou recuo de 10,5%, enquanto que Produtos de Metal 

apresentou recuo de 9,5%. Produtos Químicos apresentou variação de -5,7% enquanto que 

Produtos derivados de Petróleo e Biocombustíveis mostrou recuo de 2,4%. Máquinas e 

Equipamentos também apresentou queda significativa, de 3,1% na comparação com maio de 

2013. Dentre os avanços na mesma base de comparação, destaque para o aumento na produção 

de Farmoquímicos e Farmacêuticos (8,1%), Indústria Extrativas (7,6%), Produtos Alimentícios 

(2,1%) e Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos (7,8%), sendo que nesse 

último devido a maior produção de monitores de vídeo. 

Novamente, entre as categorias de uso, só que em comparação com o mesmo período do ano 

anterior, destaque negativo para a queda na produção de Bens de Capital (-9,7%), influenciado 

pela queda na produção de máquinas para transportes. Bens Intermediários mostrou recuo de 

2,8%, influenciado principalmente pela queda de produtos químicos para agricultura. Bens de 

Consumo Duráveis recuou 11,2%, influenciado pela queda na produção de veículos e 

eletrodomésticos e, por último, avanço de 0,8% na produção de Bens de Consumo Semi e não 

Duráveis devido à influência da produção de bebidas alguns produtos farmacêuticos. 

O desempenho negativo da produção industrial em maio reforça o cenário de enfraquecimento da 

atividade do setor em 2014. Os níveis bastante deprimidos da confiança do empresariado, que 

seguem em trajetória cadente, a menor demanda argentina por produtos da indústria de 

transformação brasileira, entre outros elementos, apontam para contração da indústria neste ano. 
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PMI industrial brasileiro registra recorde de baixa  em junho 

A HSBC/Markit divulgou nesta quarta-feira (02/07) o Índice de Gerente de Compras (PMI) da 

indústria do Brasil. De acordo com a leitura atual, o setor deve exibir leve recuo em junho, visto 

que seu índice passou de 48,8 para 48,7 pontos, completando a terceira deterioração mensal 

seguida, além de atingir o menor nível desde julho de 2013. 

O resultado reflete a maior queda na produção dos últimos dois anos e meio, impactada pelo 

enfraquecimento da demanda interna, bem como a degradação das condições de negócios do 

setor. Por outro lado, as exportações exibiram expansão no mês, embora ainda em ritmo 

moderado. 

Dentre as categorias de uso, a queda acentuada nos estoques dos bens de capital 

contrabalançou os aumentos de estoque nos subsetores de bens de consumo e de bens 

intermediários. Dada a baixa demanda e produção, pelo terceiro mês seguido foi visto corte no 

nível de emprego do setor industrial, apesar de não mostrar aceleração frente a maio, tendo a 

contenção de despesas como explicação para as demissões. 

Por fim, segundo o economista do HSBC responsável pela pesquisa, os indicadores apontam uma 

queda na atividade industrial de maior magnitude desde setembro de 2011, mas, apesar do setor 

já vir mostrando baixa produção, a forte queda do mês tem sofrido influência direta da Copa do 

Mundo. 

Mercado de trabalho surpreende e desemprego nos EUA  chega a 6,1% em junho 

A taxa de desemprego dos Estados Unidos chegou a 6,1% em junho, de acordo com dados 

divulgados ontem (03/07) pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). Em maio, a taxa 

de desemprego tinha sido de 6,3% com a criação de empregos de mais de 200 mil empregos. Já 

em junho, foram criados 288 mil novos postos de trabalhos, acima da expectativa do mercado, 

que esperava criação de 215 mil empregos, mostrando a forte recuperação do mercado de 

trabalho americano. 

A taxa de desemprego entre os homens chegou a 5,7% em junho, ante 5,9% em maio. Já a taxa 

de desemprego entre as mulheres chegou a 5,3%, ante 5,7% no mês imediatamente anterior. Das 

288 mil vagas criadas, destaque para os 67 mil novos empregos no setor de serviços e para os 16 
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mil novos postos de trabalho na indústria de transformação, mostrando forte recuperação desta 

depois do longo e tenebroso inverno no começo do ano. 

Com os resultados do mercado de trabalho e do índice de preços, que tem mostrado elevação, a 

economia americana tem se mostrado mais dinamizada em relação ao começo de ano, quando a 

atividade econômica foi afetada por adversidades climáticas. Além disso, o resultado reforça a 

retirada dos estímulos econômicos pelo Federal Reserve (FED), indicando que a taxa de juros 

americana pode vir a se elevar mais rápido do que o esperado. 

Indústria paulista acumula forte queda em 2014 

Na manhã de hoje (10/07), o IBGE divulgou os dados referentes à Pesquisa Industrial Mensal 

Regional, e mostrou que assim como no resultado anterior, a queda de 0,6% da produção 

industrial nacional na passagem de abril para maio não teve perfil uniforme dentre as regiões, uma 

vez que metade dos quatorze locais pesquisados mostraram queda na margem, e a outra metade 

evidenciou alta, após ajuste sazonal. 

Dentre as regiões que mostraram queda, destaque para Amazonas (-9,7%), Bahia (-6,8%) e 

Região Nordeste (-4,5%), com a primeira região registrando queda pela segunda vez consecutiva 

e acumulando perda de 11,1%, enquanto a segunda região anula o resultado anterior (5,0% em 

abril). Além destas, as seguintes regiões também apresentaram perdas na produção industrial 

entre abril e maio: Rio de Janeiro (-1,6%), Espírito Santo (-1,4%), Rio Grande do Sul (-1,0%) e 

Pernambuco (-0,2%), ressaltando que apenas a última região mostrou recuo menor do que a 

média nacional. Em sentido contrário, Pará (4,2%), Goiás (2,1%), Ceará (1,2%), Paraná (1,1%), 

São Paulo (1,0%), Minas Gerais (0,5%) e Santa Catarina (0,3%) apresentaram avanço em sua 

atividade no mês de maio. Todas as variações já desconsideram os efeitos da sazonalidade. 

Quando se comparado a igual mês do ano anterior, o perfil da queda de 3,2% da produção 

industrial nacional em maio foi mais disseminada, visto que oito dos quinze locais de pesquisa 

(lembrando que esta base de comparação tem uma região a mais que a comparação mensal, 

justamente por Mato Grosso ainda não apresentar ajuste sazonal). As perdas nas produções mais 

significativas foram apresentadas no Rio de Janeiro (-7,9%), que sofreu com a diminuição da 

produção dos setores de coque, produtos derivados do petróleo e de veículos automotores, 

setores que também mostraram queda no Rio Grande do Sul (-7,8%). Destaque também para os 

fortes recuos vistos na Bahia (-6,6%), Amazonas (-5,8%), Minas Gerais (-4,1%), Paraná (-3,7%)e 
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São Paulo (-3,6%), todos acima da média nacional, enquanto Nordeste (-2,1%) completa a gama 

de regiões que recuaram no período. 

Por sua vez, Pará (36,3%) assinalou o avanço mais acentuado nesse mês influenciados pela 

maior atividade nos setores extrativos, que tinha uma baixíssima base de comparação, dado que 

foi visto recuo de 20,5% em maio de 2013. Também mostraram expansão em maio de 2014 os 

estados de Goiás (4,2%), Pernambuco (1,7%), Ceará (1,1%), Mato Grosso (0,9%) e Espírito 

Santo (0,3%), enquanto Santa Catarina (0,0%) ficou estável nesta leitura. 

Por fim, vale ressaltar que a queda de 1,6% na produção industrial nacional acumulada nos cinco 

primeiros meses de 2014 teve maior intensidade nas regiões de São Paulo (-4,7%), Rio de 

Janeiro (-4,3%), Espírito Santo (-3,3%), Bahia (-2,8%), Rio Grande do Sul (-2,5%) e Paraná (-

1,7%). A categoria de bens de capital (em especial aqueles voltados para equipamentos de 

transportes) foi a que mais sofreu no ano de 2014, puxando para baixo também bens 

intermediários (sobretudo autopeças) e bens de consumo duráveis (automóveis). 

Inflação ao consumidor chega a 6,52% em junho e ult rapassa o teto da meta 

Na manhã desta terça-feira (08/07) o IBGE divulgou o resultado de junho para o IPCA (Índice 

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

variação de 0,40%, levemente abaixo dos 0,46% registrado em maio, mas superando o resultado 

visto em junho do ano passado (0,26%). Com o resultado, o índice mostrou aceleração em seu 

acumulado em 12 meses, passando de 6,37% para 6,52%, superando neste último mês de junho 

o teto da meta oficial buscado pelo Banco Central (6,50%). No ano de 2014, até o sexto mês o 

índice de preços ao consumidor registra aumento de 3,75%, superando também o resultado 

aferido em igual período do ano anterior (3,15%). O IPCA foi calculado com dados coletados entre 

29/05 e 27/06, comparado aos apresentados entre 26/04 e 28/05. 

Dentre as classes avaliadas, excluindo Transportes e Despesas Pessoais, os demais grupos 

apresentaram resultados mais baixos em junho. De acordo com a leitura atual, Alimentos e 

Bebidas registrou a terceira desaceleração seguida, desta vez passando de 0,58% em maio para -

0,11% em junho, refletindo a queda dos preços dos alimentos consumidos em casa (de 0,41% 

para -0,60%), em especial os tomates (-9,58%) e batatas inglesas (-11,46%). Além desta, as 

classes Habitação (de 0,61% para 0,55%), Artigos de Residência (de 1,03% para 0,38%), 

Vestuário (de 0,84% para 0,49%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,98% para 0,60%) e 
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Educação (de 0,13% para 0,02%) e Comunicação (de 0,11% para -0,02%) mostraram 

arrefecimento no ímpeto inflacionário de seus preços. 

Por outro lado, com impactos da Copa do Mundo, as tarifas aéreas ficaram 21,95% mais caras em 

junho, levando a aceleração da classe de Transporte para 0,37%, após ter registrado queda de 

0,45% em maio. O evento também impactou os custos da categoria Despesas pessoais (de 

0,80% para 1,57%), captando o aumento dos preços das diárias dos hotéis (25,33%). Apenas 

essas duas subclasses (tarifas aéreas e diárias de hotéis) foram responsáveis por cerca de 

0,20p.p. da alta do IPCA do mês. 

Por fim, em relação as regiões avaliadas, destaque para o IPCA de Recife (0,71%), que sentiu a 

forte alta nas diárias de hotéis (32,69%). Em contrapartida, Belém (0,21%) registrou o menor 

crescimento dos preços em junho, onde os alimentos consumidos em casa apresentaram queda (-

0,56%). São Paulo, por sua vez, apresentou variação de 0,37%, ante 0,12% visto no mês de maio, 

acumulando, portanto, alta de 6,32% em seu IPCA em 12 meses. 

PIB chinês acelera e cresce 7,5% 

O Produto Interno Bruto (PIB) da China apresentou crescimento de 7,5% no segundo trimestre do 

ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados ontem 

(15/07) pela Departamento de Estatísticas Nacionais da China (NBS). No primeiro trimestre do 

ano, na mesma base de comparação, o crescimento registrado foi de 7,4%. O resultado ficou 

levemente acima do esperado pelo mercado, cuja projeção de crescimento situava-se em 7,4%. 

Na variação em relação ao trimestre imediatamente anterior, o PIB chinês apresentou variação de 

2,0%, ante 1,5% no primeiro trimestre de 2014, na série dessazonalizada. Destaque para os 

investimentos em ativos fixos, cuja alta acumulada no ano é de 17,3%, sendo que o segmento de 

infraestrutura puxou esse crescimento. O resultado reflete as medidas de estímulos à economia 

fomentadas pelo governo do país. 

Brasil cria 25 mil empregos em junho 

Foram divulgado ontem (17/07) pelo Ministério de Trabalho e Emprego os dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Segundo o CAGED, houve criação de 25.363 

vagas em junho de 2014. Na série ajustada (que considera as informações entregues fora do 
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prazo), o saldo gerado no acumulado do ano (588.671 vagas) foi inferior ao acumulado no mesmo 

período dos anos anteriores, com exceção de 2009. Tanto a Indústria de Transformação brasileira 

quanto a paulista apresentaram queda no mês, variando -0,34% e -0,57%, respectivamente. 

No mês de junho de 2014, o saldo de postos de trabalho foi positivo em 25.363, representando 

uma variação de apenas 0,06% no nível de empregos formais no Brasil. Na série ajustada (que 

considera as informações entregues fora do prazo), o saldo gerado no acumulado do ano 

(588.671 vagas) foi inferior ao acumulado no mesmo período dos anos anteriores, com exceção 

de 2009. 

A indústria de transformação teve uma queda de 0,34% em junho em relação a maio, com o 

fechamento de 28.553 vagas. Os principais destaques negativos foram: material de transporte (-

0,91%); metalúrgica (-0,54%) e mecânica (-0,60%). Nenhum dos setores apresentou resultado 

positivo. 

No ano de 2014, a indústria de transformação brasileira apresentou saldo positivo de 44.146 

vagas, representando uma variação de 0,53%, bastante inferior ao acumulado no mesmo período 

nos anos anteriores, com exceção de 2009. 

Confiança do Consumidor avança 3,0% em julho 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) apresentou avanço de 3,0% na passagem de junho 

para julho, já expurgados os efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (25/07) pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês de junho, o avanço foi de 1,0%. Com isso, o indicador 

chegou a 106,9 pontos, ante 103,8 em junho. Já no acumulado de janeiro a julho, na comparação 

com o mesmo período do ano anterior, o ICC apresentou queda de 6,9%. 

O aumento na margem do ICC se deve, principalmente, ao maior otimismo em relação à situação 

atual. O Índice de Situação Atual (ISA) passou de 2,2% em junho para 3,1% em julho, chegando a 

113,0 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) apresentou leve avanço na margem ao variar 0,5%, 

ante 0,1% em junho. Com isso, o IE chegou a 101,2 pontos. 

De acordo com coordenadora da pesquisa, Viviane Seda, o resultado da elevação do ICC se deve 

principalmente à influência da Copa do Mundo nas cidades pesquisadas. Assim, para se confirmar 
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uma tendência de alta, tem que se analisar os próximos resultados e aguardar uma certa 

consistência do ICC. 

Déficit em Transações Correntes soma US$ 3,3 bi em junho 

O déficit de Transações Correntes do Brasil foi de US$ 3,3 bilhões em junho, de acordo com 

dados divulgados sexta-feira (25/07) pelo Banco Central. Assim, no acumulado em 12 meses, 

totalizou-se um déficit de US$ 81,2 bilhões, equivalente a 3,58% do PIB. Apesar do resultado 

negativo da conta de Transações Correntes, o Balanço de Pagamentos apresentou superávit de 

US$ 3,8 bilhões em junho. 

A conta de Serviços, tradicionalmente deficitária no país, apresentou déficit de US$ 3,4 bilhões em 

junho, 4,5% acima do mesmo mês do ano anterior. O gasto líquido em viagens internacionais 

alcançou US$ 1,2 bilhão, um recuo de 17,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. 

Destaque para os gastos de estrangeiros no Brasil, que apresentou avanço de 76% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. 

No mês de junho, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) somaram US$ 3,9 bilhões, recuo de 

US$ 2,1 bilhões em relação a maio. Ingressos líquidos em participação de capital na empresa 

somaram US$ 3,5 bilhões, enquanto que empréstimos intercompanhias totalizaram US$ 387 

milhões. No acumulado em 12 meses, os IED somaram US$ 63,3 bilhões, equivalente a 2,79% do 

PIB. 

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

totalizaram US$ 380,5 bilhões, enquanto que no conceito caixa estas atingiram US$ 373,5 bilhões. 

PIB dos EUA acelera e avança 4,0% no segundo trimes tre 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apresentou crescimento de 4,0% no segundo 

trimestre de 2014, já expurgado os efeitos sazonais na taxa anualizada, de acordo com dados 

divulgados hoje (30/07) pelo Departamento de Análise Econômica (BEA) do país. No primeiro 

trimestre de 2014, o PIB recuou 2,1% após revisão, já que na primeira estimativa o PIB tinha 

caído 2,9%. De acordo com a publicação, o resultado reflete o maior crescimento do consumo e 

investimento no país, além de um maior ímpeto nas exportações. 
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Os gastos com consumo aumentaram 2,5% no segundo trimestre, ante avanço de 1,2% no 

primeiro. O destaque vai para o aumento em bens de consumo duráveis cujo avanço registrada foi 

de 14,0%, ante 3,2% no primeiro trimestre. A taxa de investimento apresentou aumento de 5,5%, 

ante avanço de 1,6% no primeiro trimestre. O destaque vai para o aumento em investimento em 

equipamentos, cuja taxa de crescimento foi de 7,0%, ante decréscimo de 1,0% no primeiro 

trimestre. 

A exportação de bens e serviços aumentaram 9,5%, sofrendo forte aceleração em relação ao 

resultado do primeiro trimestre, que mostrou queda de 9,2%. Já a Importação de bens e serviços 

mostrou avanço de 11,7%, ante avanço de 2,2% no trimestre imediatamente anterior. Já os gastos 

do governo sofreram decréscimo nesse segundo trimestre ao variar -0,8%. No primeiro trimestre, 

este recuou 0,1%. O resultado do PIB americano mostra forte aceleração da economia, 

principalmente depois do forte inverno no começo do ano. Tanto o setor de serviços quando o 

industrial tem mostrado forte avanço, evidenciado a retomada da economia americana. O FMI 

projeta um crescimento de 1,7% da economia americana 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)Período: 30/12/1999-31/07/2014 


