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INDX sofre queda de 0,25% em Janeiro 

 

Dados de Janeiro/15 

Número 94 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de Janeiro com queda de 0,25% em relação a dezembro, chegando a 11.931 

pontos. O índice havia declinado 4,30% no mês imediatamente anterior. Para efeito de comparação, 

o Índice IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou em 8.004 pontos 

no mês de janeiro, apresentando uma forte queda (-5,45%) frente ao resultado de dezembro, ao 

passo que o Ibovespa atingiu 46.907 pontos, revelando queda de 6,20%, na mesma base 

comparativa. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX somou R$ 24,8 bilhões no mês de Janeiro, contra R$ 

23,4 bilhões em dezembro. Este montante representou 19,25% do total negociado na Bovespa no 

primeiro mês do ano, uma elevação de 3,77 p.p. em relação ao nível registrado no mês 

imediatamente anterior.  
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No mercado financeiro, para o mês de janeiro houve queda em grande parcela das bolsas mundiais. 

Os resultados negativos na passagem de dezembro para janeiro foram: Ibovespa – Brasil (-6,20%); 

Dow Jones – Estados Unidos (-3,69%); S&P – Estados Unidos (-3,1%); Nasdaq – Estados Unidos 

(-2,13%); e Merval – Argentina (-1,03%). Por outro lado, apresentaram variações positivas as 

seguintes bolsas: DAX – Alemanha (9,06%); CAC – França (7,76%); FSTE – Reino Unido (2,79%); 

e Nikkei – Japão (1,28%).  

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram:  

 

1) USIM3 (38,3%): atuando no setor de Siderurgia e Metalurgia; 

2) ALPA4 (17,7%): setor de Tecidos, Vestuários e Calçados;   

3) CRUZ3 (16,4%): setor de Fumo.  

 

A Usiminas ON (USIM3) subiu fortemente devido ao conflito entre Nippon e Ternium, o que pode 

representar a venda das ações de uma das partes, assim as ações ordinárias adquiriram maior 

atratividade e visibilidade no mercado do que a preferencial (USIM5), apresentando descolamento 

das mesmas devido ao tag along (instrumento de proteção aos acionistas minoritários em 

momentos de troca no controle da corporação). Quanto a Alpargatas (ALPA4), verifica-se que a 

alta do período ocorreu como reflexo da decisão de recompra de ações, a qual foi aprovada pelo 

conselho de administração da empresa. Com relação à Souza Cruz (CRUZ3), a alta de suas ações 

se deu por meio da estabilidade presente no setor de cigarros, uma vez que seus consumidores 

não deixam de comprar seu produto, por se tratar de dependência deste, de maneira que, num 

cenário adverso, é costume os investidores foquem em tais ações de produtos com demanda menos 

elástica.  

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) -0.25% -5.45% -6.20%

No ano -0.25% -5.45% -6.20%

Em um ano (T/T-12) 3.76% 0.28% -1.53%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Janeiro
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Por outro lado, as maiores variações negativas no mês foram registradas pelas seguintes ações: 

 

1) PDGR3 (-39,5%): atuando no setor de Construção e Engenharia; 

2) RSID3 (-37,2%): setor de Construção e Engenharia;  

3) USIM5 (-33,7%): setor de Siderurgia e Metalurgia. 

 

A PDG Reality (PDGR3), foi fortemente impacta em suas ações diante do fraco resultado para o 

último trimestre de 2014, além de rumores de que a empresa estaria com dificuldades de 

renegociações com credores em relação às suas dívidas, embora a mesma tenha mencionado que 

tenha avançado nas negociações das mesmas. Por sua vez, a Rossi Residencial (RSID3) sofreu 

deterioração em vista da expectativa de uma alta taxa de juros, associada com um baixo 

crescimento econômico, de forma que os investidores encaram o setor de construção de maneira 

pessimista, além de analistas assinalarem alto risco por conta da alavancagem das mesmas, que 

estima-se uma melhora na lucratividade apenas em 2017. Por fim, a Usiminas PNA (USIM5) 

também exibiu expressiva variação negativa, tendo em vista que a empresa foi afetada 

negativamente pelo declínio dos preços do minério de ferro, forte pressão dos custos e 

arrefecimento da economia chinesa, que destaca-se como importadora da commodity. 

 

Principais notícias divulgadas em Janeiro: 

 

Balança Comercial registra déficit de US$ 3,93 bilhões em 2014 

 

No dia 05/01, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulgou os 

dados relativos à balança comercial brasileira para 2014. De acordo com a publicação, o saldo 

comercial ficou negativo em US$ 3,93 bilhões em 2014, após exibir superávit de US$ 2,38 bilhões 

em 2013. O resultado se dá mais pela queda de 7,0% nas exportações (de US$ 242,03 bilhões em 

2013 para US$ 225,10 bilhões em 2014), superior a diminuição de 4,4% nas importações (de US$ 

239,65 em 2013 para US$ 229,03 em 2014). 

 

PMI: Economia da Zona do Euro registrou fraco desempenho no quarto trimestre de 2014 

 

No dia 06/01, a Markit Economics divulgou o resultado para o PMI (Índice de Gerente de Compras) 

Composto da Zona do Euro, índice que avalia a atividade economia através do desempenho da 
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indústria e serviços. De acordo com o boletim, o PMI avançou de 51,1 pontos em novembro para 

51,4 pontos em dezembro (levemente inferior ao estipulado pela previa: 51,7 pontos). Leituras 

acima de 50,0 pontos indicam expansão da atividade. 

 

Produção industrial surpreende e recua 0,7% em novembro 

 

No dia 08/01, a produção industrial registrou recuo de 0,7% na passagem de outubro para 

novembro, já expurgados os efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados hoje (08/01) pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através de sua Pesquisa Industrial Mensal 

(PIM). O resultado mostrou descolamento da média de projeções do mercado (0,4%) e da projeção 

realizada pelo Depecon/Fiesp (0,5%), que esperavam uma ligeira alta. Vale lembrar que em 

outubro, a produção industrial havia avançado 0,1%, descontados os efeitos sazonais. 

 

Inflação ao consumidor fecha 2014 em 6,41% 

 

Na data de 09/01, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) que chegou a 0,78% no mês de dezembro, acelerando em relação 

ao mês de novembro (0,51%), mas abaixo do aferido em dezembro de 2013 (0,92%). Dessa forma, 

a inflação acumulada em 2014 chegou a 6,41%, mantendo-se abaixo do teto limite da meta de 

inflação (6,50%), mas superando aquela vista em 2013 (5,91%). 

 

EUA: Taxa de desemprego fecha 2014 em 5,6% 

 

 Durante o dia 09/01, o Departamento de Estatísticas Trabalhistas (BLS) dos Estados Unidos 

divulgou a taxa de desemprego do país. De acordo com a leitura, a taxa apresentou queda de 0,2 

p.p., passando de 5,8% em novembro para 5,6% em dezembro. No mesmo mês de 2013, a taxa de 

desocupação registrada foi de 6,7%, denotando a notável melhora do mercado de trabalho do país. 

 

 

OCDE: Atividade econômica de países emergentes segue fraca 

 

No período de 12/01 foi divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) o indicador antecedente da atividade econômica (Composite Leading Indicator 

– CLI) referente ao mês de novembro. Segundo a leitura, houve leve avanço do indicador agregado, 
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passando de 100,4 pontos em outubro para 100,5 pontos em novembro. Vale destacar que quando 

o índice encontra-se acima da marca dos 100 pontos, existe tendência de crescimento econômico 

positivo. 

 

Produção industrial paulista registra recuo de 2,3% em novembro 

 

Na data de 13/01, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados 

regionais da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) referente ao mês de novembro. De acordo com 

a publicação, a queda de 0,7% na passagem mensal, já expurgados os efeitos sazonais, foi reflexo 

da forte retração de 7 das 14 regiões abrangidas pela pesquisa. 

 

China: Balança Comercial registra superávit de US$ 382,46 bilhões em 2014 

 

O Ministério de Comércio Internacional da China divulgou no dia 13/01 os resultados referentes ao 

mês de dezembro da Balança Comercial do país. De acordo com a publicação, o saldo comercial 

chinês foi superavitário em US$ 49,61 bilhões em dezembro, abaixo do resultado do mês de 

novembro (US$ 54,48 bilhões). No mesmo mês do ano anterior a conta havia mostrado superávit 

de US$ 25,64 bilhões. Com este resultado, a Balança Comercial do país terminou 2014 com saldo 

positivo de US$ 382,46 bilhões. 

 

Vendas no Varejo desaceleram em novembro 

 

O Volume de Vendas no Varejo, em se tratando do conceito Restrito, cresceu 0,9% entre os meses 

de outubro e novembro, já descontados os efeitos sazonais, conforme dados divulgados no dia 

14/01 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através de sua Pesquisa Mensal do 

Comércio (PMC). Tal resultado mostrou-se acima das projeções realizadas pelo DEPECON/FIESP 

e pelo mercado (ambos esperavam alta de 0,3%), mas evidencia desaceleração frente ao 

desempenho de outubro (1,3%). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o setor 

registrou alta de 1,0%, ao passo que na variação acumulada em doze meses, o avanço foi de 2,6%. 

 

Zona do Euro: Produção industrial avança 0,2% em novembro 

 

Na data de 14/01, foi divulgado pelo Departamento de Estatísticas da Zona do Euro (Eurostat) o 

resultado referente à produção industrial da região. Segundo a publicação, já expurgados os efeitos 
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sazonais, estimou-se avanço de 0,2% na produção industrial na passagem de outubro para 

novembro, após expansão de 0,3% no mês anterior. Já na comparação interanual, o setor exibiu 

queda de 0,4% em novembro. 

 

IBC-Br avança 0,04% em novembro 

 

Durante o dia 15/01, o Banco Central divulgou o resultado do Índice de Atividade Econômica do 

Banco Central (IBC-Br), proxy mensal do PIB. Segundo a publicação, livre de efeitos sazonais, em 

novembro o índice exibiu avanço de 0,04%, apresentando melhora frente a queda de 0,12% 

registrada no mês anterior. Tal resultado surpreendeu positivamente as perspectivas do 

DEPECON/FIESP (-0,05%) e a média do mercado (-0,20%). 

 

Alemanha: PIB do país cresce 1,5% em 2014 

 

De acordo com dados divulgados no dia 15/01 pelo Instituto Federal de Estatísticas da Alemanha 

(Destatis), o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha exibiu alta de 1,5% em 2014, mantendo-se 

acima da média dos últimos dez anos (1,2%). Em 2012 e 2013 o PIB alemão avançou 0,4% e 0,1%, 

respectivamente. 

 

Indústria paulista fechou 128,5 mil postos de trabalho em 2014 

 

Em 2014 a indústria de São Paulo demitiu 128,5 mil funcionários, totalizando perda de 4,9% do 

emprego do setor no ano. Os dados foram publicados no período de 15/01 pela Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo através de sua Pesquisa de Nível de Emprego. Somente em 

dezembro foi registrada a demissão de 40 mil funcionários da indústria paulista. 

 

Produtividade na Indústria de Transformação volta a cair em novembro 

 

A produtividade física do trabalho na Indústria de Transformação apresentou queda de 0,3% em 

novembro de 2014, na comparação com outubro, livre de influência sazonal. Este resultado 

decorreu da queda de 1,2% da produção física do setor e da redução de 0,9% das horas pagas no 

mês. O indicador de produtividade é elaborado pelo Depecon/Fiesp a partir dos dados das 

pesquisas PIM-PF e PIMES do IBGE, divulgados nos dias 08 e 15 de janeiro, respectivamente. 

 

http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/nivel-de-emprego
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Zona do Euro: Confirmada deflação de 0,2% em 2014 

 

No decorrer do dia 16/01, o Departamento de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) divulgou o 

resultado final da inflação da Zona do Euro. De acordo com a leitura, a região registrou deflação de 

0,2% em 2014, após o índice de preços ter crescido 0,8% em 2013. O resultado confirma os dados 

calculados em sua prévia, divulgada anteriormente pela Eurostat (Macro Visão 1605). No acumulado 

em doze meses findos em novembro, a inflação havia sido de 0,3%. 

 

EUA: inflação ao consumidor americano termina 2014 com alta de 0,8% 

 

Na data de 16/01 foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos através 

de publicação do Departamento de Estatísticas Trabalhistas (BLS). Segundo a leitura, no 

acumulado em 2014, a inflação apresentou avanço de 0,8%. Este resultado veio após os preços 

recuarem 0,4% na leitura de dezembro. 

 

EUA: Produção industrial avança 4,9% em 2014 

 

No período de 16/01 foi divulgado pelo Federal Reserve (FED), o Banco Central americano, o 

resultado da produção industrial dos Estados Unidos relativo ao mês de dezembro. Segundo a 

publicação, em 2014 foi registrado avanço de 4,9% na produção industrial do país. No mês de 

dezembro foi apontada queda de 0,1%. 

 

China: PIB desacelera para 7,4% em 2014 

 

O Departamento Nacional de Estatísticas (NBS) divulgou na data de 20/01, o resultado da primeira 

estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) da China. De acordo com a publicação, o PIB chinês 

cresceu 7,4% em 2014, desacelerando frente o resultado exibido em 2013 (7,7%). O desempenho 

trimestral do país respeita a seguinte ordem: 7,4% no primeiro trimestre, 7,5% no segundo, 7,3% 

no terceiro e 7,3% no quarto. Vale lembrar que tais leituras são comparadas a igual período do ano 

precedente. Quanto a comparação na margem, o último trimestre do ano exibiu avanço de 1,5%, já 

descontados os efeitos sazonais. 

 

 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/macro-visao/info-1605.htm
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FMI projeta crescimento de 0,3% para o Brasil em 2015 

 

Ao longo do dia 20/01, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou suas novas projeções para 

o crescimento mundial, através de seu World Economic Outlook de janeiro, atualizando os 

resultados divulgados anteriormente em outubro (Macro Visão 1552). De acordo com a leitura, a 

projeção para o crescimento do PIB brasileiro no ano de 2015 foi revisada para 0,3%, mantendo-se 

abaixo das projeções divulgadas pelo relatório FOCUS (Macro Visão 1612) e muito abaixo da 

previsão de outubro (1,4%). Para 2016 espera-se crescimento de 1,5%. Tal revisão reflete, além 

dos baixos níveis de investimento e do constante arrefecimento do consumo, o risco de 

racionamento energético e hídrico, principalmente em São Paulo. 

 

Confiança do Empresário Industrial atinge pior nível desde 1999 

 

No mês de janeiro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou para 44,4 pontos, 

segundo os dados divulgados na data de 20/01 pela CNI, perda de 1,4 pontos frente ao patamar de 

dezembro. Assim, o ICEI alcança o seu nível mais baixo desde o início da série, em 1999, ficando 

também muito abaixo da média histórica de 56,9 pontos. Vale lembrar que valores abaixo de 50,0 

pontos indicam pessimismo por parte do empresário industrial. 

 

Receita do setor de serviços voltou a perder força em novembro 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no período de 22/01, o resultado de 

sua Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) relativa ao mês de novembro. De acordo com a publicação, 

a receita nominal do setor de serviços avançou 3,7% na comparação de novembro de 2014 com 

novembro de 2013. Assim, o setor apresenta desaceleração frente o resultado exibido no mês de 

outubro (5,2%), na mesma base comparativa. No acumulado de janeiro a novembro, verificou-se 

avanço de 6,2%, ao passo que na variação acumulada em doze meses, a receita nominal do setor 

aumentou 6,4%. 

 

Indicador antecedente da economia brasileira estabiliza em dezembro 

 

O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) ser manteve estável em dezembro, de 

acordo com dados divulgados durante o dia de 21/01 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/macro-visao/info-1552.htm
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/macro-visao/info-1612.htm


 

 
9 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

The Conference Board. O resultado vem após queda de1,4% em novembro e uma elevação de 

0,2% em outubro. O IACE é um agregado de oito componentes que mede o ciclo econômico 

brasileiro, podendo assim, antecipar períodos de estagnação ou crescimento. De acordo com a 

leitura atual, três dos oitos componentes demonstraram recuperação, resultando numa estabilidade 

para o mês de dezembro. 

 

Déficit em conta corrente chega a 4,17% do PIB em 2014 

 

No dia 23/01, o Banco Central do Brasil (BCB) divulgou a nota do setor externo com os resultados 

de dezembro e do fechamento de 2014. O destaque continua sendo a ampliação do déficit em 

Transações Correntes. De acordo com a nota, o resultado de dezembro desta conta foi negativo 

em US$ 10,3 bilhões, acumulando assim um déficit de US$ 90,9 bilhões em 2014 (ou 4,17% do 

PIB), após saldo negativo de US$ 81,1 bilhões em 2013 (3,7% do PIB). 

 

Taxa de desemprego tem média de 4,8% em 2014 

 

Ao longo do dia 29/01 foi divulgada a Pesquisa Mensal do Emprego (PME) pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a leitura atual, a taxa de desemprego chegou a 4,3% 

em dezembro, exibindo expressiva queda frente a taxa registrada no mês de novembro (4,8%) e 

igualando o resultado observado em igual mês de 2013. Com isso, a taxa média de desemprego 

em 2014 foi de 4,8%, percentual inferior ao observado em 2013 (5,4%). 

 

Zona do Euro: Taxa de desemprego cai para 11,4% em dezembro 

 

O Departamento de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) divulgou na data de 30/01, a taxa de 

desemprego da Zona do Euro para o mês de dezembro. De acordo com a publicação, já 

descontadas as influências sazonais, a taxa de desocupação da região sofreu uma leve queda entre 

novembro e dezembro, ao variar de 11,5% para 11,4%. Também nota-se melhora na comparação 

com o mesmo mês do ano anterior, uma vez que em dezembro de 2013 a taxa de desemprego 

estava no patamar de 11,8%. Vale ressaltar que a última divulgação registrou o menor nível de 

desemprego desde agosto de 2012. 
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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: 30/12/1999-30/01/2015 


