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INDX avança 3,14% em Abril 

Dados de Abril/15 

Número 97 – São Paulo 

 

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

finalizou o mês de Abril com elevação de 3,14% em relação a Março, chegando a 13.354 pontos. O 

índice já havia registrado alta de 3,63% no mês anterior. Para efeito de comparação, o Índice IBrX 

50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, terminou com 9.554 pontos no mês de 

Abril, registrando alta de 9,66% frente ao resultado de Março, ao passo que o Ibovespa atingiu 

56.229 pontos, revelando elevação de 9,93%, na mesma base comparativa. Portanto, o índice 

industrial registrou um desempenho aquém de seus pares. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX atingiu R$ 26,2 bilhões no mês de Abril, contra R$ 

30,9 bilhões em Março. Este montante representou 17,30% do total negociado na Bovespa no 

quarto mês do ano, uma diminuição de 4,90 p.p. em relação ao nível registrado no mês 

imediatamente anterior.  
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No mercado financeiro mundial, verificou-se um movimento de ganhos na maior parte das bolsas 

analisadas no mês. Os resultados positivos na passagem de Março para Abril foram: Merval – 

Argentina (11,19%); Ibovespa – Brasil (9,93%); FSTE – Reino Unido (2,77%); Nikkei – Japão 

(1,67%); S&P – Estados Unidos (0,85%); Nasdaq – Estados Unidos (0,83%); Dow Jones – Estados 

Unidos (0,36%); CAC – França (0,26%). A única exceção com expressiva queda ficou por conta da 

DAX – Alemanha (-4,28%). 

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram:  

 

1) CSNA3 (48,6%): atuando no setor de Siderurgia e Metalurgia; 

2) PMAM3 (30,5%): setor de Siderurgia e Metalurgia;   

3) GFSA3 (30,2%): setor de Construção e Transporte.  

 

A CSN (CSNA3) viu a valorização de seus ativos da empresa como resposta ao aumento do preço 

do minério de ferro. Para tal movimento, verificamos dois fatos no último mês:  

1. O corte anunciado pelo do Banco Central da China da quantia que os bancos devem manter 

como reservas, acrescentando mais liquidez à segunda maior economia do mundo e grande 

demandante do produto; 

2.  Uma das maiores produtoras de minério do mundo, a BHP Billinton, irá postergar seus 

investimentos na expansão de sua produção. 

 

INDX IBrX 50 Ibovespa

No mês (T/T-1) 3.14% 9.66% 9.93%

No ano 11.65% 12.86% 12.44%

Em um ano (T/T-12) 18.48% 9.06% 8.92%

Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Abril

http://www.infomoney.com.br/assuntos/bancos
http://www.infomoney.com.br/assuntos/economia
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A Paranapanema (PMAM3) anunciou ao mercado (02/04) que, após um mês e meio do incêndio 

na fundição da linha "Cast & Roll" (tubos sem costura), o processo de laminação de tubos sem 

costura já retomou o ritmo de 400 toneladas por mês.  

 
A Gafisa (GFSA3) viu suas ações dispararam após revelar que existem grupos interessados em 

comprar participação na Gafisa e Tenda, mesmo não tendo, até o momento, proposta em vigor ou 

documento celebrado.  

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

1) WEGE3 (-49,5%): atuando no setor de Máquinas e Equipamentos; 

2) USIM3 (-21,9%): setor de Siderurgia e Metalurgia;  

3) HBOR3 (-19,9%): setor de Construção e Transporte. 

A Weg (WEGE3) informou no dia 31/03, a aprovação em AGO/E (Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária) o desdobramento de totalidade das ações, ou seja, cada uma ação passa a ser 

representada por 2 ações da mesma espécie e sem modificação do capital social da companhia. O 

objetivo do desdobramento foi ampliar o acesso de investidores às ações emitidas pela empresa, 

diversificar a base acionária e aumentar a liquidez das mesmas. 

 

O novo presidente do Conselho de Administração Usiminas (USIM3), Marcelo Gasparino, afirmou 

que a briga entre os dois acionistas controladores da empresa não será resolvida facilmente, 

alegando que a disputa entre os controladores Ternium e Nippon Steel pode perdurar. 

 
A Helbor (HBOR3) reportou na data de 23/04 sua prévia operacional. A incorporadora informou que 

seus lançamentos atingiram R$ 57,2 milhões no primeiro trimestre em VGV (Valor Geral de Vendas) 

total, 76,9% inferior ao lançado no mesmo período de 2014. 

Principais notícias que influenciaram os resultados de Abril: 

 

Produção industrial recua 0,9% em fevereiro 

A produção industrial brasileira recuou 0,9% na passagem de janeiro para fevereiro, livre de 

efeitos sazonais, segundo dados divulgados no início de 01/04, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) através de sua Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-

PF). A retração de fevereiro veio abaixo do que o projetado pelo mercado (-1,5%) e pelo 

http://www.infomoney.com.br/GFSA3
http://www.infomoney.com.br/WEGE3
http://www.infomoney.com.br/assuntos/conselho-de-administracao
http://www.infomoney.com.br/HBOR3
http://www.infomoney.com.br/assuntos/previa
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Depecon/FIESP (-2,0%). Vale salientar que parte desse descolamento se deve à revisão do 

resultado de janeiro (de 2,0% para 0,3%). 

Confiança do setor de serviços recua 12,1% em março 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) apresentou forte queda de 12,1% na passagem de 

fevereiro para março, após ajustes sazonais, completando a terceira queda seguida e tendo o 

índice atingido 82,4 pontos – o pior patamar da série desde seu início em junho de 2008. O 

resultado reflete um panorama bem adverso para o setor, já que 11 das 12 atividades avaliadas 

no estudo declinaram no mês. Os dados foram divulgados na manhã de 01/04, pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 

Balança Comercial registra superávit de US$ 458 milhões em março 

No dia 02/04, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresentou 

os resultados da balança comercial de março. De acordo com a publicação, o saldo comercial ficou 

positivo em US$ 458 milhões no terceiro mês do ano, resultado importante frente ao déficit de US$ 

2,842 no mês anterior, reflexo da superioridade do volume de exportações (US$ 16,979 bilhões) 

perante as importações (US$ 16,521 bilhões). Por outro lado, a corrente de comércio atingiu US$ 

33,5 bilhões, o que representa uma queda de 17,7% em comparação ao mesmo período do ano 

passado. 

Markit: PMI industrial brasileiro chega ao pior nível desde agosto de 2011 

Na data de 02/04, foi divulgado pelo instituto Markit e pelo HSBC o Índice de Gerência de Compras 

(PMI) da Indústria de Transformação do Brasil. Segundo a publicação, já descontados os efeitos 

sazonais, o índice registrou queda entre os meses de fevereiro e março (de 49,6 para 46,2 pontos). 

Esse é o nível mais baixo do indicador em 42 meses, ou seja, desde o resultado de agosto de 2011 

(46,0 pontos) Vale salientar que índices abaixo de 50,0 pontos sinalizam retração da atividade 

industrial brasileira. 

FENABRAVE: Vendas de veículos diminuem 2,8% em março 

As vendas de veículos automotores – exclusive máquinas agrícolas – diminuíram 2,8% na 

passagem de fevereiro para março, já expurgados os efeitos sazonais, conforme os dados 
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divulgados no intervalo de 02/04, pela FENABRVE. Este é o quarto recuo consecutivo das vendas 

na base mensal, em linha com a deterioração das condicionantes de consumo nos últimos meses. 

EUA: Atividade da indústria de transformação desacelera em março 

O Instituto ISM dos Estados Unidos divulgou no período de 01/04, o Índice de Gerência de Compras 

(PMI) para a Indústria de Transformação do país. Segundo a leitura atual, o índice chegou a 51,5 

pontos em março, recuando 1,4 pontos em relação ao mês anterior (52,9 pontos). Apesar da atual 

desaceleração da atividade industrial americana, esse foi o vigésimo sétimo mês consecutivo em 

que o indicador apresentou expansão, ou seja, permaneceu acima de 50,0 pontos. 

EUA: Taxa de desemprego mantém-se estável em março 

Na manhã de 03/04, o Departamento de Estatísticas Trabalhistas (BLS) dos Estados Unidos 

divulgou a taxa de desemprego do país. Segundo a leitura, livre de efeitos sazonais, a taxa de 

desemprego americana denotou estabilidade na passagem de fevereiro para março, permanecendo 

em 5,5%. No mesmo mês do ano anterior, a taxa de desemprego registrada foi de 6,6%, indicando 

que, apesar do fraco resultado na métrica mensal, a taxa de desocupação do país exibe tendência 

de queda. 

EUA: Balança Comercial apresenta déficit de US$ 35,4 bilhões em fevereiro 

Na data de 02/04, foi divulgado pelo Departamento de Análise Econômica (BEA), ligado ao Census 

Bureau, o resultado da balança comercial dos Estados Unidos referente ao segundo mês do ano. 

Segundo a leitura, em fevereiro constatou-se déficit de US$ 35,4 bilhões, após déficit de US$ 42,7 

bilhões no mês de janeiro. 

Brasil: PMI composto indica retração da atividade econômica em março 

O Índice de Gerência de Compras (PMI) Composto do Brasil recuou em março, segundo dados 

informados na data de 06/04 pelo instituto HSBC/Markit. Na passagem de fevereiro para março, o 

índice passou de 51,3 para 47,0 pontos, já com ajustes sazonais, sinalizando retração da atividade 

econômica para o mês em questão, visto que o indicador ficou abaixo de 50,0 pontos. Vale lembrar 

que o indicador composto envolve os resultados dos PMI de serviços e da indústria. 

EUA: Atividade do setor de serviços desacelera em março 
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No dia 06/04, o Instituto ISM dos Estados Unidos divulgou o Índice ISM para o setor de Serviços 

(NMI). No mês de março, verificou-se que o índice do segmento chegou a 56,5 pontos, 

representando uma redução de 0,4 ponto em relação à leitura do mês anterior (56,9 pontos). Apesar 

da desaceleração da atividade econômica do setor, o elevado patamar atual ainda indica forte ritmo 

de expansão. Vale salientar que leituras acima de 50,0 pontos indicam expansão da atividade do 

setor de serviços. 

Zona do Euro: PMI Composto exibe nova aceleração em março 

No período de 07/04, o Instituto Markit divulgou o resultado do Índice de Gerência de Compras (PMI) 

Composto da Zona do Euro. Na leitura atual, o índice exibiu aceleração no crescimento da atividade 

econômica da região, passando de 53,3 para 54,0 pontos. Esta é a quarta aceleração consecutiva 

do índice, que alcança o maior patamar em 11 meses. Para fins de interpretação, vale salientar que 

índices acima de 50,0 pontos denotam expansão da atividade econômica da região em questão. 

IPCA acumula alta de 8,13% em 12 meses 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) revelou alta de 1,32% em março, de acordo com 

dados apresentados no dia 08/04, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA 

constatou significativa elevação frente o segundo mês do ano (1,22%). No acumulado em doze 

meses, verificou-se alta de 8,13% no índice, maior variação nesta base comparativa desde 

dezembro de 2003 (9,3%), e ficando muito acima do teto da meta de inflação estipulada pelo Banco 

Central (6,50%). 

ANFAVEA: Produção de veículos recua 2,2% em março 

De acordo com a leitura apresentada na manhã 07/04, pela ANFAVEA, a produção de veículos 

sofreu queda 2,2% na passagem de fevereiro para março, já descontados os efeitos sazonais, 

totalizando 237 mil unidades produzidas, montante inferior registrado no mês anterior (243 mil). A 

métrica aponta uma tendência de declínio, já que assim como este mês, o mês antecedente já havia 

constatado recuo de iguais 2,2%. Com isto, o mês de março completa o sexto mês seguido de 

retração da produção nacional de autoveículos. 

Markit: PMI Global acelera em março 
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No intervalo de 07/04, o Instituto Markit e o banco J.P. Morgan apresentaram o resultado de seu 

Índice de Gerência de Compras (PMI) Global Composto referente ao mês de março. Na passagem 

mensal, o índice avançou de 53,9 pontos para 54,8 pontos, indicando aceleração do ritmo 

expansionista da atividade econômica mundial. Essa é o trigésimo resultado consecutivo em que 

índice registra crescimento. Vale salientar que leituras acima de 50,0 pontos indicam expansão da 

atividade econômica. 

PNAD: Desemprego chega a 7,4% em fevereiro 

Na data de 09/04, o IBGE divulgou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) referente ao mês de fevereiro. De acordo com os dados apresentados, a taxa de 

desemprego do trimestre encerrado no segundo mês deste ano alcançou 7,4%, forte alta em relação 

ao resultado do trimestre findado em janeiro (6,8%). A elevação decorre do aumento da população 

desocupada (de 6,8 para 7,4 milhões de pessoas) entre janeiro/15 e fevereiro/15. Vale apontar que 

estes dados não estão livres dos ajustes sazonais. 

China: Inflação mantém-se em 1,4% em março 

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China manteve-se em 1,4% no resultado acumulado 

em doze meses findos em março, segundo dados divulgados no intervalo de 09/04, pelo 

Departamento de Estatísticas Nacionais (NBS) do país. No mesmo mês do ano anterior, a variação 

no nível de preços chegou a 2,4%. Já no que tange à variação na passagem de fevereiro para 

março, foi estimada deflação de 0,5%, ante inflação de 1,2% no mês anterior. 

Reino Unido: Produção industrial fica praticamente estável fevereiro 

O Departamento de Estatísticas Nacionais (ONS) do Reino Unido divulgou no dia 10/04, os 

resultados da produção industrial do país. Na leitura de fevereiro, a produção do setor avançou 

levemente (0,1%) frente ao resultado de janeiro, já descontados os efeitos sazonais. Na 

comparação com o mesmo mês do ano anterior, a variação estimada também foi de 0,1%. 

USDA estima crescimento de 0,3% na safra global 

No início de 10/04, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) expôs o Relatório 

de Estimativas Mundiais de Oferta e Demanda Agrícola. Segundo a publicação de abril, a estimativa 

para safra 2014/15 é de 2,48 bilhões de toneladas, acréscimo de 0,3% em relação à safra estimada 
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de 2013/14 (2,47 bilhões de toneladas) e elevação em 9,5% diante do produzido em 2012/13 (2,27 

bilhões de toneladas). 

China: Superávit comercial registra expressiva redução em março 

No início de 13/04, foi divulgado pelo Ministério de Comércio Internacional da China o resultado da 

Balança Comercial do país para o mês de março. No mês em questão, foi registrado um superávit 

de US$ 3,08 bilhões, resultado muito abaixo do resultado de fevereiro (US$ 60,62 bilhões), ficando 

aquém também do verificado no mesmo mês do ano anterior, quando o superávit foi de US$ 7,71 

bilhões. 

OCDE: Taxa de desemprego das economias desenvolvidas mantém trajetória declinante 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou no início de 

13/04, a taxa de desemprego relativa ao mês de fevereiro para seus países-membros. De acordo 

com a leitura atual, já descontados os efeitos sazonais, a taxa de desocupação agregada registrou 

queda de 0,1P.P. na passagem mensal, chegando ao nível de 7,0%. Estima-se que o número de 

desempregados em fevereiro chegue a 42,9 milhões de pessoas. 

Vendas no varejo voltam a recuar em fevereiro 

O volume de Vendas no Varejo, em seu conceito Restrito, registrou declínio de 0,1% entre os meses 

de janeiro e fevereiro, já descontados os efeitos sazonais, conforme divulgado no dia 14/04, pelo 

IBGE através de sua Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). O resultado ficou próximo ao esperando 

pelo mercado, que apostava em uma alta de 0,1%. Tal queda anula parcialmente os ganhos aferidos 

em janeiro (0,3%), acumulando retração de 1,2% neste primeiro bimestre do ano, frente igual 

período do ano anterior. Quando avaliamos a pesquisa do mês de fevereiro frente ao mesmo mês 

de 2014, as vendas no varejo apresentam uma redução de 3,1%. 

OMC: Comércio Mundial crescerá 3,3% em 2015 

Na manhã de 14/04, a Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgou as suas projeções para 

o comércio mundial em 2015 e 2016. Segundo a publicação, em 2015 o comércio mundial deverá 

apresentar crescimento de 3,3%, acelerando, assim, frente o resultado preliminar constatado em 

2014 (2,8%). Entretanto, tais resultados permanecem abaixo da média anual desde 1990 (5,1%). 

Para 2016, estima-se que a taxa de crescimento do comércio mundial chegue a 4,0%. 
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Zona do Euro: Produção industrial avança 1,1% em fevereiro 

O Departamento de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) divulgou no intervalo de 14/04, o 

resultado da produção industrial da Zona do Euro. Na passagem de janeiro para fevereiro, a 

produção do setor avançou 1,1%, já descontadas as influências sazonais, anulando a queda de 

0,3% exibida no mês de janeiro. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a indústria 

apresentou avanço de 1,6% em sua produção. Com isto a produção industrial da região atingiu o 

seu nível mais alto desde novembro de 2011. 

IBC-Br surpreendente e avança 0,36% em fevereiro 

No início de 15/04, o Banco Central exibiu o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco 

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

o índice exibiu avanço de 0,36%, sinalizando melhora frente a queda de 0,11% registrada no mês 

anterior. O resultado apresentado surpreendeu positivamente, levando em consideração as 

projeções do DEPECON/FIESP (-0,3%) e a média do mercado (-0,2%). 

FMI: Projeção do PIB brasileiro em 2015 é revisada para -1,0% 

No período de 14/04, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou suas novas projeções para o 

crescimento mundial através do seu Panorama Econômico Mundial (World Economic Outlook), 

atualizando os dados divulgados no mês de janeiro (Macro Visão 1613). Em se tratando do Brasil, 

nota-se uma expressiva revisão baixista para o PIB de 2015 (de 0,3% para -1,0%), mantendo-se 

em linha com a mediana das projeções analisadas pelo relatório FOCUS (Macro Visão 1688). Tal 

revisão reflete o cenário predominantemente negativo do país, com aumento das taxas de juros e 

inflação, além das quedas expressivas nos índices de confiança do país. 

China: PIB avança 7,0% no primeiro trimestre de 2015 

Na data de 15/04, o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS) da China divulgou a primeira 

estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país para o primeiro trimestre de 2015. De acordo com 

a publicação, o PIB trimestral exibiu avanço de 7,0%, a taxas anualizadas. Na comparação com o 

trimestre anterior, verificou-se alta de 1,3% na margem, já descontados os efeitos sazonais, 

exibindo desaceleração frente a última leitura trimestral (1,5%). 

Setor de serviços mantem fraco desempenho em fevereiro 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/macro-visao/info-1613.htm
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/macro-visao/info-1668.htm
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De acordo com estudos apresentados na data 16/04, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em sua Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), a receita nominal do setor de 

serviços apontou crescimento de apenas 0,8%, quando se comparado ao mesmo mês do ano 

passado, desaceleração frente a alta de 1,8% das receitas em janeiro, em igual métrica de 

comparação. No primeiro bimestre, as receitas do setor cresceram apenas 1,3%, frente aos dois 

primeiros meses do ano anterior, lembrando a receita haviam crescido 9,7% no primeiro bimestre 

de 2014. 

EUA: Produção industrial recua 0,6% em março 

De acordo com estudos exibidos ontem (15/04) pelo Federal Reserve (FED - Banco Central 

americano), a produção industrial do Estados Unidos registrou queda de 0,6% na passagem de 

fevereiro para março, já descontados os efeitos sazonais, devolvendo os ganhos de 0,1% 

verificados no mês anterior. Com esta leitura, a produção do setor acumulou queda de 1,0% neste 

primeiro trimestre do ano, frente aos iguais três meses de 2014. Tal queda trimestral é a primeira 

deste o segundo trimestre de 2009, período da crise internacional. 

Banco Mundial: América Latina deverá crescer apenas 0,8% em 2015 

No dia 15/04, o Banco Mundial divulgou as suas perspectivas para o crescimento dos países latino-

americanos em 2015. Segundo a publicação, é necessário que a América Latina e o Caribe 

adaptem-se à nova situação no cenário mundial, com destaque a desaceleração do crescimento da 

China e a estabilização dos preços de commodities em níveis mais baixos. Assim, estima-se que 

em 2015 a região apresente crescimento média de apenas 0,8%, com expectativa de desaceleração 

nos próximos anos, caso não sejam implantadas novas reformas estruturais em seus países. 

The Conference Board: Estudo mensura os impactos dos preços do petróleo na economia 

mundial 

Na manhã de 15/04, o The Conference Board divulgou as suas perspectivas com relação aos 

impactos dos preços do petróleo no crescimento mundial. De acordo com a publicação, a drástica 

queda no nível dos preços do petróleo em 2014 pode ter impactos duradouros no cenário econômico 

mundial, uma vez que, apesar do crescimento mundial manter-se praticamente estável, foram 

constatadas mudanças significativas na conjuntura econômica dos grandes importadores e 

exportadores de petróleo. Assim, o estudo busca analisar como as principais economias do mundo 



 

 
1

1 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

reagiram às recentes quedas dos preços do petróleo em termos de crescimento econômico, além 

de suas perspectivas para os próximos seis meses. 

EUA: Inflação avança 0,2% em março 

O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) dos Estados Unidos divulgou na data de 17/04, 

o Índice de Preços ao Consumidor (CPI). No resultado relativo ao mês de março foi registrada 

inflação de 0,2% na passagem mensal, mesma variação registrada no mês imediatamente anterior 

(0,2%). Vale pontuar que os Estados Unidos, diferentemente dos dados de inflação no Brasil, 

divulgam os resultados do CPI com ajuste sazonal. No resultado acumulado em doze meses findos 

em março, registrou-se deflação de 0,1%. Quando se considera o núcleo da inflação (que exclui 

itens voláteis como energia e alimentos), a inflação americana acumulada em 12 meses cresceu 

1,8%. 

Zona do Euro: Deflação diminui em março 

No período de 17/04, o Departamento de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) apresentou o 

resultado do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Zona do Euro referente ao mês de março. 

De acordo com o instituto, no acumulado em 12 meses findos em março, foi constatada deflação 

de 0,1%, representando uma leve desaceleração no ritmo de queda frente a fevereiro (-0,3%). Vale 

lembrar que em igual mês do ano anterior, a região apresentava inflação de 0,5%. 

EUA: Indicadores antecedentes avançam em março 

Na manhã de 17/04, foi divulgado pelo The Conference Board o Indicador Antecedente (Leading 

Economic Index, em inglês) dos Estados Unidos. No mês de março, o indicador apresentou avanço 

de 0,2%, chegando ao patamar de 121,4 pontos. Tal resultado ocorre após avanço de 0,1% em 

fevereiro e 0,2% em janeiro. 

EUA: Índice de Atividade Nacional recua em março 

No dia 20/04, foi revelado pelo FED Chicago o Índice de Atividade Nacional (CFNAI). Em março, o 

índice atingiu o patamar 0,42 ponto negativo, intensificando o movimento de queda registrado no 

mês anterior (-0,18). Três dos quatro subitens que compõem o indicador se encontram em patamar 

negativo. O resultado do CFNAI aponta que um desempenho da economia americana aquém de 

sua tendência histórica. 
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Déficit de Transações Correntes chega a US$ 5,74 bilhões em março 

No início de 22/04, o Banco Central exibiu os resultados do setor externo do mês de março. 

Conforme a leitura atual, a conta de transações correntes ficou deficitária em US$ 5,74 bilhões no 

terceiro mês do ano, abaixo dos US$ 7,08 bilhões registrado em fevereiro. Com isto, a conta atinge 

um déficit trimestral de US$ 25,39 bilhões em 2015, levemente inferior aos US$ 27,73 bilhões 

verificados no mesmo período de 2014. 

China: Indicador antecedente desacelera em abril 

Segundo dados divulgados na data de 21/04, pelo The Conference Board, o Indicador Antecedente 

(LEI - Leading Economic Index, em inglês) da China registrou avanço de 0,2% na passagem de 

março para abril. Tal resultado denota forte desaceleração frente o avanço do mês imediatamente 

anterior (1,4%). Assim, o índice chega ao patamar de 317,8 pontos na leitura atual. 

Zona do Euro: Confiança do Consumidor recua em abril 

No intervalo de 22/04, foi divulgado pela Comissão Europeia (EC) a prévia da Confiança do 

Consumidor (Consumer Confidence Indicator, em inglês) da Zona do Euro. No resultado estimado 

para abril, já descontados os efeitos sazonais, espera-se queda de 0,4 ponto no índice, o qual passa 

de -1,8 pontos para -2,2 pontos. A União Europeia, por sua vez, sinaliza recuo de 0,9 ponto na 

passagem mensal, de maneira que o índice relativo à região passa de -3,7 pontos para -4,6 pontos. 

Pessimismo diminui entre empresários industriais 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) referente ao mês de abril avançou para 38,5 

pontos, ante 37,5 pontos em março, segundo dados divulgados na manhã de 23/04 pela CNI. Dessa 

forma, verificou-se alta de 2,7% na passagem mensal, anulando, parcialmente, a queda de 6,7% 

registrada na leitura anterior. O índice encontra-se 17,9 pontos abaixo de sua média histórica (56,4 

pontos). Vale salientar que leituras abaixo de 50,0 pontos apontam pessimismo por parte do 

empresário industrial. 

Confiança da indústria chega ao menor nível desde outubro de 1998 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 3,2% em abril, já eliminados os efeitos sazonais, 

conforme os dados divulgados no dia 24/04, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com a queda 
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atual – a terceira seguida - o indicar chega a 73,0 pontos e atinge o menor patamar desde outubro 

de 1998 (69,5 pontos), ficando abaixo, inclusive, dos resultados verificados no período da crise 

internacional de 2008/09. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a confiança da 

indústria exibe retração de 22,5%, chegando a vigésima segunda queda consecutiva nesta base de 

comparação. 

Alemanha: Índice de Clima de Negócios apresenta nova alta em abril 

Na data de 24/04, o instituto Ifo divulgou o seu Índice de Clima Negócios. No resultado referente ao 

mês de abril, já descontados os efeitos sazonais, o índice chegou ao nível de 108,6 pontos, o que 

representa um avanço de 0,7 pontos na passagem de março para abril. Esse é o sétimo avanço 

consecutivo registrado na métrica mensal e o maior patamar do índice desde junho de 2014 (109,4 

pontos). 

CPB Netherlands: Comércio Mundial recua 0,9% em fevereiro 

Conforme os dados divulgados no início de 23/04, pelo CPB Netherlands, o volume de comercio 

mundial recuou 0,9% na passagem de janeiro para fevereiro, já excluído os efeitos sazonais. Esta 

é a segunda queda consecutiva, lembrando que em janeiro deste ano o comércio já havia recuado 

1,6%, após a alta de 1,1% em dezembro. O resultado atual reflete a queda tanto das importações 

(-0,7%) quanto das exportações (-1,1%), ambos resultados comparados a janeiro. 

Confiança do Consumidor exibe primeira alta do ano 

No intervalo de 27/04, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC). No mês de abril, já descontados os efeitos sazonais, o índice apresentou avanço 

de 3,3% na margem, na base dessazonalizada, registrando o primeiro avanço de 2015 e 

recuperando as perdas da leitura anterior (-2,9%). 

Confiança da Construção avança 0,8% em abril 

O Índice de Confiança da Construção (ICST) registrou aumento de 0,8% em abril, após ajustes 

sazonais, voltando a subir após quatro quedas consecutivas e alcançando a métrica dos 76,8 

pontos. Ainda assim, o resultado atual não anula a queda de 7,9% verificada em março, além de 

registrar perdas de 29,2% quando se comparado a igual mês de 2014. O indicador sinalizou melhora 



 

 
1

4 

INDX – ANÁLISE MENSAL 

principalmente por causa da elevação no segmento de infraestrutura. Os dados foram divulgados 

no dia 27/04, peça Fundação Getúlio (FGV). 

Confiança do Comércio avança 0,4% em abril 

Na manhã de 28/04, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o Índice de Confiança do Comércio 

(ICOM). De acordo com a leitura, descontados os efeitos sazonais, o ICOM avançou 0,4% na 

passagem de março para abril, não anulando a queda de 4,4% verificada no mês anterior. Este é o 

primeiro resultado positivo do índice em seis meses. Já na comparação interanual, verificou-se 

queda de 22,4% no nível do ICOM, indicando desaceleração da taxa de retração em relação ao 

mês de março, na mesma base comparativa (-25,0%). 

EUA: Confiança do consumidor recua em abril 

No intervalo de 28/04, foi divulgado pelo The Conference Board o Índice de Confiança do 

Consumidor (Consumer Confidence Index, em inglês) dos Estados Unidos. De acordo com a 

publicação, o índice passou de 101,4 pontos no mês de março para 95,2 pontos em abril, o 

equivalente a uma queda de 6,1% na margem. Tal comportamento se dá como reflexo da pior 

avaliação dos consumidores tanto em relação à situação atual, quanto no que diz respeito às 

expectativas. 

Zona do Euro: Índice de Sentimento Econômico recua em abril 

A Comissão Europeia (EC) divulgou no dia 29/04, o Índice de Sentimento Econômico (Economic 

Sentiment Indicator, em inglês) da região. No mês de abril, já expurgados os efeitos sazonais, o 

índice relativo à Zona do Euro apresentou leve recuo, passando de 103,9 pontos para 103,7 pontos. 

Já no que diz respeito ao resultado da União Europeia, verificou-se alta de 0,3 ponto na passagem 

mensal (de 106,1 pontos para 106,4 pontos). 
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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: 30/12/1999-30/4/2015 


