
Introdução

O trabalho a seguir desenvolvido tem por finalidade explicar o que são e como funcionam 

alguns  índices econômicos e financeiros , tais como IBOVESPA; NASDAQ, entre outros que aqui 

serão apresentados, bem como serão demonstradas através de gráficos das variações de tais índices 

em determinado período.



Indice BOVESPA

O Indice BOVESPA é o valor atual em moeda corrente de uma carteira hipotetica de ações de varias 

empresas instituida em 1968, com valor base de 100 pontos. O indice tem por finalidade medir o 

volume de negociação das ações dessas empresas, ou seja, quanto maior o valor dessas ações maior 

sera o valor do indice. O numero de empresas que compoem o indice varia entre 40 e 60 

dependendo da fonte, uma vez que é feita uma analise a cada quatro meses para determinar quem 

sai e quem passa a compor o indice. Para que fique melhor enetendido o funcionamento do indice 

vamos explicar melhor o que são os pontos, digamos que o iBOVESPA tenha encerrado o pregão 

com 55234,8 pontos, significa que as ações que compoem o indice possuem um valor nominal de 

R$ 55234,8. Para entender melhor a variação do indice serao apresentados alguns graficos de seu 

desempenho entre Dezembro de 2006 e Dezembro de 2007.

em seguida veremos como esses dados variam em termos percentuais.
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Indice NASDDAQ

a NASDAQ méde as cotações das ações das empresas Norte americanas e estranheiras atravez de 

dois indices, o NASDAQ 100 Index que lista as 100 maiores empresas financeiras (baseadas em 

valor de mercado) norte americanas e estrangeiras e o NASDAQ Composite Index, sendo este 

ultimo o mais utilizado para determinar a variaçlão média de mais de 3400 açoes dessas empresas. 

O indice é formado atravez de média ponderada (de acorodo com o valor de mercado) das cotações 

das empresas, que em sua maioria pertencem ao setor de tecnologia e desenvolvimento de 

softwares. Abaixo segue um grafico com o desempenho do indice NASDAQ composite no ano de 

2008/2009.
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Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
Serve  de  referencia  para  determinar  a  inflação  no  Brasil  e  sua  unidade  de  coleta  são 

estabelecimentos  comerciais  e  prestadoras  de  serviços,  bem como  concessionarias  de  serviços 

públicos  e  domicílios  (para  determinar  o  preço  de  aluguel,  luz,  condomínio,etc).  A população-

objetivo  da  pesquisa  são  famílias  com  rendimento  mensal  entre  1  e  40  salários  mínimos, 

independente da fonte de renda e residentes nas áreas urbanas das regiões. Segue abaixo um grafico 

com a variação do IPCA em 2008.    

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
Quando  foi  criado,  seu  objetivo  inicial  era  o  de  orientar  o  reajuste  do  salario  dos 

trabalhadores, mas atualmente serve para medir a inflação do pais, utilizando a mesma unidade de 

coleta do IPCA, po0rem o seu publico objetivo são as famílias com renda entre 1 e 6 salários 

mínimos, cujo chefe é assalariado em sua atividade principal, independente da fonte de renda. 

Abrangência: Os dados para o calculo dos índices citados anteriormente são coletados nas regioes 

metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba 

e Porto Alegre, Brasília e município de Goiânia.

Segue gráfico com a variação do INPC.
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Índice de Preços ao consumidor- IPC/FIPE
Mede a variação de preços na cidade de São paulo com base nos gastos de quem ganha de 1 

a 20 salários mínimos. O período de pesquisa das variações ocorre do primeiro ao ultimo dia de 

cada mês,  sendo publicado entre o dia dez e vinte do mês subsequente,  também é publicado a 

variação de preços das quatro semanas imediatamente anteriores, o que evita “sustos' e indica fortes 

tendencias  da  variação  de  preços,  principalmente  da  população  analisada.  É  um  dos  mais 

tradicionais indicadores da evolução do custo de vida das famílias paulistanas, sendo publicado pela 

FIPE desde fevereiro de 1939. Abaixo uma demonstração da evolução do IPC em 2008. 
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Conclusão
Com relação  ao  índice  BOVESPA foi  possível  verificar  um crescimento  com  algumas 

oscilações no período apurado. Já o NASDAQ Composite teve grande volatilidade com períodos de 

alta e períodos de queda acentuada no período verificado.

No que se refere aos índices econômicos, começaremos pelo IPCA que teve momentos de 

forte alta no começo e 2008 e no auge da crise, mais precisamente em setembro do referido ano 

apresentou uma queda significativa em comparação ao mês de maio quando atingiu o seu maior 

valor percentual. O INPC, por sua vez apresentou comportamento semelhante ao do IPCA, com alta 

no mês de maio e queda acentuada no mês de setembro, com forte alta no final do ano. O IPC 

apresenta essa mesma alta em maio, porem a queda no valor do índice ocorre no mês de julho, 

apresentando uma variabilidade menor em relação aos demais índices pesquisados.

De  forma  Geral  é  possível  através  dos  índices  verificar  a  situação  da  economia  e 

consequentemente determinar as ações que devem ser adotadas pelas empresas.   
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