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INDX apresenta avanço de 6,18% em agosto 

 

Dados de Agosto/14 

Número 89 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de agosto com avanço de 6,18% em relação a julho, chegando a 12.349 pontos. O 

índice havia avançado 1,61% no mês imediatamente anterior. Para efeito de comparação, o Índice 

IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou em 10.342 pontos no 

mês de agosto, apontando avanço de 9,82% ante o resultado de julho, ao passo que o Ibovespa 

atingiu 61.288 pontos, revelando alta de 9,78%, na mesma base comparativa. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX totalizou R$ 25,5 bilhões no mês de agosto, contra 

R$ 23,7 bilhões em julho. Este volume representou 17,27% do total negociado na Bovespa no oitavo 

mês do ano, uma diminuição de 0,59 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 agosto. Os resultados positivos deste mês comparado ao mês imediatamente anterior foram: 

Argentina - Merval (19,90%), Ibovespa - Brasil (9,78%), Nasdaq – Estados Unidos (4,82%), S&P – 

Estados Unidos (3,77%), Dow Jones – Estados Unidos (3,23%), CAC – França (3,18%), Reino 

Unido – FSTE (1,33%), e DAX – Alemanha (0,67%). Em sentido contrário: Nikkei – Japão (-1,26%). 

 

Na análise do INDX de agosto, considerando os preços dos ativos até o dia 29, as ações que 

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) HGTX3 (31,8%): atuando no setor de 

Tecidos, Vestuário e Calçados; 2) CSAN3 (28,5%): setor de Alimentos Processados; e 3) MRVE3 

(26,9%): setor de Construção e Engenharia. 

 

Por outro lado, as maiores variações negativas no mês foram registradas pelas seguintes ações: 1) 

MAGG3 (-14,0%): setor de Materiais Diversos; 2) CSNA3 (-13,5%); setor de Siderurgia e Metalurgia; 

e 3) PMAM3 (-12,5%): setor de Siderurgia e Metalurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) 6,18% 9,82% 9,78%

No ano -1,52% 18,94% 18,99%

Em um ano (T/T-12) 1,59% 25,01% 22,55%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Agosto
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Principais notícias divulgadas em Agosto: 

 

Produção industrial recua pelo quarto mês consecutivo 

A produção industrial exibiu queda de 1,4% em junho, na comparação com o mês imediatamente 

anterior, já descontadas as influências sazonais, o que significou a quarta variação negativa na 

margem, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE em sua Pesquisa Industrial Mensal 

(PIM). O resultado veio com um ímpeto menor do que o esperado pelo mercado, cujo consenso 

indicava declínio de 2,4%, e pelo Depecon/FIESP, dada a projeção de -2,8%. Em maio, a produção 

industrial assinalou redução de 0,8%. 

Com o fraco resultado de junho, a produção industrial encerrou o segundo trimestre com recuo de 

2,0% frente ao trimestre anterior, após ajuste sazonal. Na comparação com igual período de 2013, 

por sua vez, a contração foi de 5,4%. No que diz respeito ao primeiro semestre de 2014, a indústria 

registrou queda de 2,6%, frente ao mesmo período do ano passado. 

A contração da atividade industrial na passagem de maio para junho apresentou um perfil 

generalizado, já que 18 dos 24 setores acompanhados mostraram variações negativas. A atividade 

de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias sofreu declínio de 12,1%, em linha com a queda 

apontada pela produção de autoveículos da Anfavea (-19,2%), influenciada principalmente por 

paralisações em diversas fábricas, concessão de férias coletivas e redução da jornada de trabalho. 

Outros destaques negativos foram os ramos de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos 

e Ópticos (-29,6%), Máquinas e Equipamentos (-9,4%), Produtos de Borracha e de Material Plástico 

(-5,6%), Outros Equipamentos de Transporte (-12,3%) e Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 

(-7,4%). Por outro lado, dentre os setores que apresentaram elevação no mês de junho, destaque 

para Coque, Produtos Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (6,6%), puxado pela maior 

produção de óleo diesel e álcool, e também para Produtos Alimentícios (2,1%) e Bebidas (2,5%). 

Dentre as categorias de uso, os destaques negativos foram a produção de Bens de Consumo 

Duráveis, dado o recuo de 24,9% em junho, na comparação com maio, devido, principalmente, à 

menor fabricação de automóveis e eletrodomésticos, e a produção de Bens de Capital, cuja queda 

foi de 9,7%, com relevância da subcategoria de máquinas para o setor de transporte. Por sua vez, 

a produção de Semi e Não Duráveis assinalou diminuição de 1,3% no mês, enquanto que a 

categoria de Bens Intermediários ficou praticamente estável (-0,1%). 
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No primeiro semestre de 2014, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda 

também foi generalizada entre os setores da indústria. Com base em tal métrica, a atividade de 

Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias caiu 16,9%, com recuo na produção de 90% dos 

produtos do setor. Outras retrações expressivas foram observadas em: Produtos de Metal (-10,1%), 

Metalurgia (-5,0%), Máquinas e Equipamentos (-4,5%), Outros Equipamentos de Transporte (-3,8%) 

e Produtos de Borracha e Material Plástico (-2,1%). De forma contrária, os seguintes setores 

revelaram avanço nos primeiros seis meses do ano: Equipamentos de Informática e Produtos 

Eletrônicos (7,3%), Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos (5,1%), Indústria Extrativa (4,1%) e 

Bebidas (3,2%). 

Ainda em relação ao primeiro semestre deste ano, frente a igual período de 2013, as categorias de 

Bens de Capital e Bens de Consumo Duráveis tiveram retrações de 8,3% e 8,6%, respectivamente. 

Por sua vez, a categoria de Bens Intermediários caiu 2,2%, ao passo que a produção de Bens de 

Consumo Semi e Não Duráveis cresceu 0,3%. 

Em suma, a produção industrial apresentou em junho a quarta contração consecutiva na 

comparação com o mês anterior, atingindo de forma bastante disseminada os setores e as 

categorias econômicas. Com isso, a atividade industrial encerrou o segundo trimestre com 

expressiva queda, reforçando nossa expectativa de redução do PIB da Indústria de Transformação 

no período. Para os próximos trimestres, acreditamos na manutenção do cenário adverso 

enfrentado pelo setor, tendo em vista a contínua deterioração da confiança do empresariado, os 

níveis de estoques ainda elevados, a menor demanda externa por bens manufaturados e a piora 

dos condicionantes de consumo e investimento. 

Taxa de desemprego dos EUA fica em 6,2% em julho 

Foi divulgado nesta sexta-feira (01/08), pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS), o 

índice de desemprego dos Estados Unidos, que ficou em 6,2% em julho, dado já ajustado 

sazonalmente. Em junho, a taxa de desemprego estava 0,1p.p. acima, mostrando praticamente 

estabilidade na leitura atual. Foram criados 209 mil postos de trabalho em julho, elevando o volume 

de pessoas a procura de emprego para 9,7 milhões. Em relação a um ano antes, a taxa de 

desemprego recuo em 1,1p.p. (representando 1,7 milhões de pessoas). 
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A taxa de desemprego ficou em 5,7% tanto para os homens quanto para as mulheres adultos, 

chegando a 20,2% dentre os jovens. Dentre as vagas criadas, 198 mil foram do setor privados, com 

as principais contribuições advindo de 58 mil dos setores produtores de bens, 22 mil do setor de 

construção, 28 mil da indústria de transformação e 140 mil do setor de serviços, tendo o setor de 

não duráveis contribuído negativamente para geração de empregos (-2,0 mil). Dentre o setor 

público, a criação de 11 mil novos empregos teve maior contribuição dos governos locais (12 mil) e 

destruição nos governos de estados (-1,0 mil), enquanto os empregos federais permaneceram 

inalterados. 

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

da atividade econômica depois do início de ano ruim, reflexo do inverno que prejudicou diversos 

setores da economia, tendo essa melhora no mercado de trabalho suportada as novas reduções da 

política de estimulo monetário pelo Banco Central americano (FED) nesta última quarta-feira 

(30/07), que reduziu em mais de US$ 10 bilhões seu programa de compra de ativos. 

PMI: Zona do Euro continua mostrando expansão da atividade econômica em julho 

Nesta terça-feira (05/08), a Markit Economics divulgou o resultado para o PMI (Índice de Gerente 

de Compras) Composto, que avalia indústria e serviços, da Zona do Euro. De acordo com o boletim, 

o índice que mensura a atividade econômica da região avançou de 52,8 pontos em junho para 53,8 

pontos em julho (levemente inferior ao estipulado pela prévia: 54,0 pontos). Leituras acima de 50,0 

pontos indicam expansão da atividade, portanto, a avaliação de julho completa a decima terceira 

leitura expansiva seguida, e a maior dos últimos três meses. 

A alta no mês reflete os avanços vistos nos negócios dos setores industriais e de serviços na área 

de moeda comum. Enquanto no setor de serviços (cujo PMI foi de 52,8 para 54,2 pontos) viu sua 

atividade sustentado pela expansão dos novos negócios, dentre os industriais (onde o índice 

permaneceu em 51,8 pontos) foi visto manutenção ritmo expansivo do setor, que está mais 

cauteloso dado o desdobramento da crise na Ucrânia. 

Em relação as duas principais economias da região, o PMI composto da Alemanha subiu ao nível 

de 55,7 pontos, suportado pela solida taxa de expansão em sua produção, enquanto a França (49,4 

pontos) segue mostrando retração em sua atividade, sobretudo no setor industrial (embora em 

menor ritmo de queda), apesar de ter apresentado leve recuperação no setor de serviços. 
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Por fim, segundo o economista chefe da Markit responsável pela pesquisa, o avanço das economias 

do euro em julho, puxadas pelos serviços enquanto a indústria tem atividade moderada, sinaliza um 

terceiro trimestre mais estimulante. Os indicadores apontam para uma alta de 0,4% no trimestre, 

embora mantida as preocupações quanto ao mercado de trabalho que ainda vem apresentado 

elevada taxa de desemprego, além dos impactos no comercio exterior com a Rússia, reflexo da 

crise ucraniana. 

Inflação desacelera em julho, mas permanece no teto da meta no acumulado em 12 meses 

Na manhã desta sexta-feira (08/08) o IBGE divulgou o resultado de julho para o IPCA (Índice 

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

variação de 0,01%, bem abaixo dos 0,40% registrado em junho e da expectativa do mercado (0,1%), 

lembrando que há uma característica sazonal de desaceleração na passagem de junho para julho, 

mês que em 2013 havia apresentado variação de apenas 0,03%. Com o resultado atual, o índice 

mostrou leve arrefecimento no acumulado em 12 meses, passando de 6,52% para 6,50%, ficando 

nesta última leitura exatamente no teto da meta oficial do Banco Central. No acumulado do ano de 

2014, até o sétimo mês o índice registra aumento de 3,76%, superando o resultado aferido em igual 

período do ano anterior (3,18%). 

Em relação às classes de despesas que compõem o índice, a forte desaceleração foi puxada em 

grande medida pela queda nos preços de Transportes (de 0,37% para -0,98%), impactando em -

0,18p.p. a formação do índice geral, influenciada fortemente pela queda de 26,86% dos preços das 

passagens áreas, parcialmente explicada devido ao término da Copa do Mundo. Outra categoria 

que teve significativa contribuição para o arrefecimento dos preços no mês foi Despesas Pessoais 

(1,57% para 0,12%), também refletindo o ajuste de preços após o evento esportivo no país, visto 

que após subir 25,33% em junho, as diárias dos hotéis avançaram 7,65% nesta leitura. A classe de 

Alimentos (-0,11% para -0,15%, impactando em -0,04p.p.) também merece destaque, apresentando 

recuo nos preços pelo quarto mês consecutivo, especialmente pela dinâmica dos preços da batata-

inglesa (-18,84%) e do tomate (-17,33%). 

Além destas, as classes de Vestuário (0,49% para -0,24%) e Comunicação (de -0,02% para -0,79%) 

também apresentaram queda, captando as liquidações de roupas, bem como a redução das contas 

de telefone fixo, em especial na região de São Paulo. 
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Por outro lado, Habitação (de 0,55% para 1,20%) e Artigos de Residência (de 0,38% para 0,86%) 

se sobressaíram pela aceleração, impactados pelo aumento dos preços da energia elétrica (4,52%) 

e dos eletrodomésticos (1,83%). O grupo Saúde e Cuidados Pessoais, embora registrado alta, 

apresentou desaceleração (de 0,60% para 0,50%), ao passo que Educação (de 0,02% para 0,04%) 

se manteve relativamente estável. 

Por fim, em relação às regiões avaliadas, destaque para o IPCA de Curitiba (0,50%), que sentiu a 

forte alta na energia elétrica (23,83%). Em contrapartida, Salvador (-0,61%) registrou a maior queda 

dos preços em julho, também pela alteração dos preços da energia, entretanto em sentido contrário 

(-9,69%). São Paulo, por sua vez, apresentou variação de 0,18%, ante 0,37% visto no mês de junho, 

acumulando, portanto, alta de 6,44% no IPCA acumulado em 12 meses. 

Inflação na China permanece em 2,3% em julho 

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) apresentou avanço de 2,3% em julho, no acumulado em 

doze meses, de acordo com dados divulgados na última sexta-feira (08/08) pelo Departamento de 

Estatísticas Nacionais da China (NBS). O CPI permaneceu estável na comparação com junho, 

todavia, recuou levemente em relação a maio (2,5%). Já na comparação mensal, o índice 

apresentou avanço de 0,1% em julho, ante recuo de 0,1% em junho. 

Os preços na área urbana aumentaram 2,3% no acumulado em doze meses, enquanto que na área 

rural avançaram 2,1%. Os preços de alimentos variaram 3,6% na mesma base de comparação, 

com destaque para frutas, cujo avanço foi de 20,1%. Vestuário avançou 2,6% em julho, enquanto 

que o grupo de Recreação, Educação, Artigos Culturais e Serviços avançaram 2,1%. Os preços de 

Residências também apresentaram avanço, variando 2,0% no acumulado em doze meses. Dos 

principais grupos, o único que mostrou variação negativa foi o de Fumo e Bebidas, cujo recuo 

interanual foi de 0,6%. 

Na variação mensal, destaque para o aumento no grupo de Recreação, Educação, Artigos Culturais 

e Serviços, cujo avanço na margem foi de 0,8%. O grupo de Transportes e Comunicação avançou 

0,3% em julho, enquanto que o grupo de vestuário recuou 0,6% no mês. Com isso, a China ainda 

pode avançar em políticas monetárias para dinamizar a economia, já que a grande preocupação de 

uma política mais expansionista, a inflação, ainda se mostra bem comportada. 
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Produção industrial na China cresce 9,0% em julho 

A produção industrial da China apresentou avanço de 9,0% em julho em comparação com o mesmo 

período do ano anterior, de acordo com dados divulgados hoje (13/08) pelo Departamento de 

Estatísticas Nacionais do país (NBS). O resultado mostra leve desaceleração em relação à 

produção industrial de junho, cujo avanço registrado foi de 9,2%, com base na mesma métrica. Já 

na variação mensal, a produção industrial apresentou avanço de 0,68% em julho, ante 0,77% em 

junho, na série dessazonalizada. 

Dentre os três setores principais da produção industrial, destaque para a indústria de transformação, 

cujo avanço foi de 10,0% em julho; a indústria extrativa apresentou crescimento de 6,2%, ao passo 

que o setor de serviços industriais de utilidade pública apresentou crescimento de 1,9%, na mesma 

base de comparação. 

Entre os subsetores industriais, os destaques vão para: outros equipamentos de transporte, cujo 

avanço registrado foi de 16,6%; a produção de bens metálicos, com crescimento de 12,8%; a 

produção de alimentos, ao mostrar forte avanço de 10,8%; por fim, a fabricação de máquinas, com 

elevação de 11,9%. 

Banco Central: Atividade econômica recua pelo quinto mês seguido 

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

queda de 1,48% na passagem de maio para junho, resultado sutilmente inferior ao projetado pelo 

Depecon/FIESP (-1,56%) e ao esperado pelo mercado (-1,60%). A leitura veio após o índice 

apresentar queda de 0,80% em maio, chegando assim a quinta retração seguida da atividade 

econômica neste ano. Todos os dados foram sazonalmente ajustados. 

Na relação interanual (comparação com o mesmo período do ano anterior), após queda em maio, 

o índice voltou a registrar forte recuo em junho (-2,15%). Já em relação ao acumulado no ano o 

IBC-Br ficou praticamente estável, exibindo crescimento de apenas 0,1% nesta leitura, 

desaceleração frente aos 0,6% exibidos em maio, na mesma base de comparação. No acumulado 

em 12 meses, o índice apresenta alta de 1,50%, basicamente reflexo dos últimos seis meses de 

2013. 
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A retração em junho decorre das fortes quedas do varejo ampliado (recuo de 3,6%) e da produção 

industrial (queda de 1,4%). Os índices refletem a diminuição nas vendas de Material de Construção 

e Veículos e motos, partes e peças, que apresentaram declínios de 3,9% e 12,9%, respectivamente, 

além da menor produção de Bens de Consumo Duráveis (-24,9%) e Bens de Capital (-9,7%). 

Com o resultado de junho, o IBC-Br registra queda de 1,20% no segundo trimestre em relação ao 

trimestre imediatamente anterior, livre de influências sazonais. O resultado vem em linha com a 

queda de 2,0% na produção industrial do segundo trimestre e do recuo de 3,1% no volume de 

vendas no varejo ampliado em igual período, reforçando a nossa expectativa de um leve recuo no 

PIB na passagem do primeiro ao segundo trimestre deste ano. 

PMI: Produção industrial da China desacelera em agosto 

Nesta quarta-feira (21/08), o HSBC/Markit divulgou a prévia do PMI (Índice de Gerente de Compras) 

da Indústria da China referente ao mês de agosto. Segundo a leitura atual, o indicador mostrou 

menor ritmo de expansão ao passar de 51,7 pontos em julho para 50,3 pontos na avaliação atual, 

mostrando praticamente estabilidade em relação ao resultado aferido um mês antes, haja vista que 

valores acima de 50 pontos indicam expansão e abaixo deste patamar indicam contração. 

Na abertura por componente avaliado, o relatório ressalta que a desaceleração da atividade do 

setor é reflexo do menor crescimento tanto da produção quanto dos novos pedidos (internos e 

externos), o que tende a levar o mercado de trabalho a mostrar contração. 

De acordo com o economista-chefe do HSBC responsável pelos dados finais da China, tais dados 

sugerem que a recuperação da economia ainda continua, mas seu ímpeto diminuiu novamente. 

Portanto, o ritmo da demanda industrial e do investimento do setor deve ficar relativamente 

moderado. A instituição avalia a necessidade de mais apoio político para ajudar consolidar a 

recuperação. Tanto a política monetária quanto a fiscal devem permanecer acomodatícia até que 

haja uma recuperação mais sustentada da atividade econômica. 

Confiança do Consumidor recua 4,3% em agosto 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) apresentou recuo de 4,3% em agosto, livre de 

influências sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (25/08) pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). O resultado exclui os efeitos positivos do ICC no mês de julho e junho, quando a variação 
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foi de 3,0% e 1,0%, respectivamente. Com isso, o ICC chegou a 102,3 pontos ante 106,9 pontos 

em julho. 

Em relação ao mesmo período do ano anterior, o ICC apresentou queda de 9,5%, enquanto que no 

mês de julho, esta foi de 2,6%. Já no acumulado no ano, o ICC em agosto apresenta queda de 

7,2%, ante recuo de 6,8% no acumulado no ano findo em julho. 

A queda no índice foi reflexo tanto na deterioração da situação atual quanto na expectativa da 

economia para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA) recuou 5,1% em agosto, ante 

avanço de 3,1% em julho. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 1,1%, ante avanço de 0,5% em 

julho. 

Com relação ao futuro, os consumidores tornaram-se novamente pessimistas em relação à situação 

econômica. O indicador que mede o grau de otimismo com a economia recuou 3,9%, recuando para 

90,8 pontos. A parcela de consumidores que projeta melhora diminuiu de 22,9% para 22,1% 

enquanto que a dos que preveem piora avançou de 28,4% para 30,3%. 

Déficit em transações correntes é de US$ 6,0 bi em julho 

O Saldo em Transações Correntes chegou a 3,45% do PIB em julho, de acordo com dados 

divulgados sexta-feira (22/08) pelo Banco Central do Brasil (BCB). O resultado totalizou déficit de 

US$ 6 bilhões em julho, que, em 12 meses, somou US$ 78,4 bi. No mês anterior, este foi de US$ 

81,2 bi, enquanto que em porcentagem do PIB era de 3,58%. Apesar do resultado negativo nas 

Transações Correntes, o balanço de pagamentos obteve superávit de US$ 5,2 bi em julho. 

A conta de serviços, tradicionalmente deficitária no Brasil, apresentou déficit de US$ 4,5 bi em julho. 

O destaque positivo vai para o gasto líquido com viagens internacionais, que alcançou US$ 1,6 bi 

no período, 1,7% menor do que o registrado em julho de 2013. Esse resultado teve forte contribuição 

da Copa do Mundo, já que os gastos com viajantes estrangeiros no Brasil aumentou 46,1% no 

período. 

Os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) totalizaram US$ 5,9 bi em julho, ajudando a financiar 

o déficit de transações correntes. Desses US$ 5,9 bi, US$ 3,5 bi compreende ingressos líquidos em 

participação no capital enquanto que US$ 2,4 bi representam empréstimos intercompanhia. No 

acumulado em 12 meses, os IED chegam a US$ 64,0 bi, o que equivale a 2,82% do PIB. As reservas 
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internacionais no conceito liquidez (considerando títulos em dólar e outros recursos) totalizaram 

US$ 379 bilhões, enquanto que no conceito caixa estas atingiram US$ 376,8 bilhões. 

Nível de Confiança da Indústria sofre oitava queda consecutiva e atinge menor nível desde 

abril de 2009 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apresentou recuo de 1,2% em agosto, livre de influências 

sazonais, de acordo com dados divulgados hoje (27/08) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 

resultado confirma a prévia divulgada pela FGV na semana passada. Na passagem do mês de 

junho para julho o recuo foi maior, já que a queda apresentada foi de 3,2%. Com isso, o índice 

chegou a 83,4 pontos em agosto, ante 84,4 em julho, o menor nível desde abril de 2009. 

A queda no ICI de agosto teve forte contribuição da situação corrente. O Índice de Situação Atual 

(ISA) apresentou recuo de 3,6% em agosto, ante queda de 4,8% em julho. Já o Índice de 

Expectativas (IE) apresentou melhora no mês atual, avançando 1,4% e chegando a 84,1 pontos. O 

Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) apresentou estabilidade em agosto, 

permanecendo no mesmo patamar de julho (83,2%). 

A proporção dos entrevistados que acredita que a situação atual de negócios está boa caiu para 

8,1%, frente a 10,8% em julho. Já a parcela que considera como fraca passou de 26,0% para 29,3%. 

Todavia, na pesquisa que tenta inferir como estará a produção nos próximos meses, a parcela que 

prevê aumento da produção passou de 27,6% para 27,8%, enquanto que a proporção que espera 

redução passou de 20,8% para 16,1%. 

De acordo com o economista da FGV, Aloisio Campelo, a melhora nas expectativas se deu devido 

à normalização da atividade econômica, já que a parada para a Copa do Mundo prejudicou o setor 

produtivo e, por isso, a produção nos próximos meses pode aumentar. 

Economia brasileira entra em recessão 

Na manhã desta sexta-feira (29/08), o IBGE divulgou o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no 

segundo trimestre de 2014. De acordo com a instituição, o PIB a preços de mercado apresentou 

queda de 0,6% em relação ao primeiro trimestre de 2014, após ajuste sazonal, frustrando as 

projeções do Depecon/FIESP (-0,2%) e do mercado (-0,4%). Dada a revisão do resultado no 
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primeiro trimestre de uma ligeira alta de 0,2% para um recuo de igual magnitude, a economia 

brasileira já exibe um quadro de recessão técnica. 

Na comparação com igual período de 2013, o PIB brasileiro recuou 0,9% entre abril e junho de 

2014, a taxa mais fraca desde o terceiro trimestre de 2009. Em relação ao índice acumulado nos 

últimos quatro trimestres, o crescimento do PIB desacelerou de 2,5% entre janeiro e março para 

1,4% nos três meses seguintes. Já no acumulado do primeiro semestre deste ano, frente a idêntico 

período de 2013, a taxa de expansão retraiu de 1,9% para 0,5%. 

Sob a ótica da Oferta, apenas a Agropecuária avançou (+0,2%) no segundo trimestre, em relação 

ao trimestre imediatamente anterior, na série dessazonalizada. O setor de Serviços registrou queda 

de 0,5% no período, o pior resultado desde o primeiro trimestre do ano passado, devido 

especialmente à menor atividade do Comércio, que sofreu perda de 2,2%. Entretanto, o resultado 

mais preocupante foi apresentado pelo PIB da Indústria, que entre abril e junho completou quatro 

trimestres consecutivos de redução, ao variar -1,5%, a pior taxa desde o segundo trimestre de 2012. 

Dentre os seus componentes, a Construção Civil (-2,9%) e a Indústria de Transformação (-2,4%) 

reportaram os resultados mais dramáticos, marcando também o quarto recuo seguido. A piora de 

fatores domésticos, tais como os níveis deprimidos da confiança do empresariado, o aumento da 

taxa de juros, os elevados níveis de estoques, e externos, com destaque à crise econômica da 

Argentina, explicam a trajetória cadente do segundo setor. Por sua vez, a Indústria Extrativa cresceu 

3,2% no segundo trimestre, anotando a quinta taxa positiva consecutiva, enquanto o componente 

de SIUP (Serviços Industriais de Utilidade Pública) declinou 1,0% no período, anulando a alta de 

0,7% verificada nos três meses anteriores. 

Ainda em relação ao lado da Oferta, vale a pena destacar os impactos da forte desaceleração da 

receita nominal de serviços, conforme divulgado pela PMS (Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE), 

e da contração da indústria sobre o fraco desempenho do setor terciário. No que diz respeito à 

Agropecuária, em termos gerais, os ganhos observados nas lavouras de soja e arroz foram 

compensados pelas perdas relativas nas culturas de milho e café. 

Já pela ótica da Demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) foi o grande destaque 

negativo. Após recuarem 1,7% no terceiro e 1,9% no quarto trimestre de 2013, os investimentos 

sofreram perdas de 2,8% entre janeiro e março e 5,3% nos três meses seguintes de 2014, sempre 

na comparação com o trimestre imediatamente anterior, descontados os efeitos sazonais. A 

significativa contração registrada no segundo trimestre deste ano foi a maior desde o primeiro 
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trimestre de 2009, no auge da crise global. Esse fraco resultado veio em linha com a retração no 

volume produzido de insumos típicos da construção civil e a queda do consumo aparente de bens 

de capital no período. 

O Consumo das Famílias expandiu em 0,3% entre abril e junho, após ter registrado recuo de 0,2% 

nos três meses precedentes, confirmando a acomodação do consumo na economia brasileira, 

devido, entre outros fatores, aos menores ganhos de renda real, ao elevado nível de endividamento 

das famílias, às maiores restrições no mercado de crédito (relacionadas ao aumento da taxa 

doméstica de juros) e à piora das condições do mercado de trabalho. O setor externo também 

contribuiu positivamente no segundo trimestre, já que as Exportações cresceram 2,8% e as 

Importações declinaram 2,1%, em que pese a fraca base comparativa das vendas externas 

(contração de 3,8% no primeiro trimestre do ano). E, por fim, o Consumo do Governo caiu 0,7% no 

segundo trimestre, anulando a alta de 0,4% apresentada no período anterior. 

Esses resultados, combinados com a contínua deterioração dos fundamentos econômicos, não nos 

permitem vislumbrar uma recuperação consistente da economia brasileira nos próximos trimestres. 

PIB dos EUA avança 4,2% no segundo trimestre 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apresentou crescimento de 4,2% no segundo 

trimestre de 2014, em taxas anualizadas, de acordo com dados divulgados ontem (28/08) pelo 

Departamento de Análise Econômica (BEA) do país. Na primeira prévia, o PIB havia crescido 4,0%. 

No primeiro trimestre, na mesma base de comparação, o PIB apresentou recuo de 2,1% devido às 

adversidades climáticas. 

Os gastos com consumo cresceram 2,5% nesse segundo trimestre, resultado que demonstra 

aceleração em relação ao primeiro trimestre (1,2%). O forte avanço no consumo foi devido às 

vendas de bens de consumo duráveis, cujo crescimento foi de 14,3%, ante 4,2% no primeiro 

trimestre. Bens de Consumo não duráveis avançou 1,9%, a mesma taxa do trimestre anterior. 

O investimento fixo no país apresentou crescimento de 8,4% no segundo trimestre, apresentando 

forte aceleração em relação ao primeiro trimestre, quando a taxa registrada foi de 1,6%. Em relação 

às contas externas, as exportações de bens e serviços também continuaram no mesmo ímpeto de 

crescimento do trimestre anterior, passando de 9,2% para 10,1%. Já as importações apresentaram 

crescimento de 11,0%, ante 2,0% no primeiro trimestre. 
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O resultado efetivo do PIB americano evidencia a retomada da atividade econômica no país. Juntos 

com os índices de preços, produção industrial e os indicadores do mercado de trabalho, sendo que 

este último ainda demonstra certa instabilidade, a economia mostra sinais de recuperação. Com 

isso, as expectativas de um possível aumento da taxa de juros americana, com uma continuação 

de um crescimento mais forte, aumentam. 

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: 30/12/1999-29/08/2014 


