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INDX registra elevação de 3,72% em novembro 

 

Dados de Novembro/12 

Número 69 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de novembro de 2012 com crescimento de 3,72% em relação a outubro, ao atingir 

11.723 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX-50, composto pelas 50 ações mais 

negociadas na Bovespa, encerrou novembro em 8.659 pontos, aumento mensal de 1,31%, ao 

passo que o Ibovespa fechou  o mês com 57.474 pontos, apontando ganho de 0,71%. 

 

O volume movimentado pelas ações do INDX chegou a R$ 26,7 bilhões no mês de novembro, 

patamar inferior ao montante de R$ 28,6 bilhões em outubro. O volume de novembro representou 

21,2% do total negociado na Bovespa, o que significou um crescimento de 1,69 p.p. em relação 

ao nível mensurado em outubro.  
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No mercado financeiro quase todas as principais bolsas mundiais registraram variações positivas 

em novembro ante outubro. Os maiores ganhos foram computados nos índices Nikkei – Japão 

(5,8%), Merval – Argentina (4,1%) e CAC 40 – França (3,7%). Outras elevações ocorreram nos 

índices DAX – Alemanha (2,0%), FTSE 100 – Reino Unido (1,5%), Nasdaq – EUA (1,1%) e S&P 

500 – EUA (0,3%). No mesmo período, o Ibovespa apresentou aumento de 0,7%, enquanto o 

índice Dow Jones – EUA declinou 0,5%.  

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) USIM5 (30,0%): atuando no setor de 

siderurgia e metalurgia; 2) USIM3 (28,1%): setor de siderurgia e metalurgia; 3) FIBR3 (24,4%): 

setor de madeira e papel; e 4) SUZB5 (21,2%): setor de madeira e papel.   

 

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

1) LUPA3 (-30,2%): setor de máquinas e equipamentos; 2) INEP4 (-26,0%): setor de máquinas e 

equipamentos; 3) VIVR3 (-25,2%): setor de construção e engenharia; e 4) TCSA3 (-18,1%): setor 

de construção e engenharia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) 3.72% 1.31% 0.71%
No ano 21.89% 4.59% 1.27%
Em um ano (T/T-12) 24.70% 5.62% 1.05%
Fonte: Bovespa.   Elaboração: Fiesp.  

Evolução dos Fechamentos - Novembro
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Principais notícias divulgadas em novembro: 

 

Atividade industrial paulista fecha 3º trimestre em  alta de 1,2% 

 

Após cinco trimestres consecutivos de queda, o índice do nível de atividade industrial paulista (INA) 

encerrou o 3º trimestre com alta de 1,2% ante o trimestre anterior, divulgou ontem (31) a FIESP. No entanto, 

no acumulado de 2012 a atividade industrial assinala queda de 5,9%. No mês de setembro, ante agosto, o 

índice cresceu 0,2%. A previsão da entidade é que o índice encerre o ano negativo em 4,5%. 

Entre os setores avaliados pela pesquisa em setembro, os destaques foram Máquinas e Equipamentos, 

com queda mensal de 3,0%; Celulose, Papel e Produtos de Papel com ganhos de 1,3% e Artigos de 

Borracha e Plástico com variação positiva de 1,5%. Todos os dados estão ajustados sazonalmente. 

 

Produção de autoveículos cresce em outubro 
 

Em outubro, a quantidade de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) produzidos 

no Brasil foi de 318,7 mil, resultado 12,8% acima do número de setembro (282,5 mil). Na comparação com 

setembro de 2011, mês em que foram produzidos 265 mil autoveículos, esse resultado é 20,2% superior. 

No acumulado de 2012 foram produzidos 2,78 milhões de autoveículos, 3,3% a menos que no mesmo 

período de 2011. 

Quanto às exportações, foram vendidos para o exterior, em setembro, 41.797 autoveículos, 53,7% a mais 

do que em setembro (27.194). Já com relação ao resultado de outubro de 2011 (53.016), houve queda de 

21,2%. No acumulado do ano, as exportações totalizam 364,3 mil autoveículos. 

 

Produção industrial recua em 12 dos 14 locais pesqu isados em setembro 
 
A produção industrial recuou em 12 dos 14 locais pesquisados em setembro, segundo a Pesquisa Industrial 

Mensal divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (08). A principal queda foi registrada em Goiás (-2,9%), após 

avanço de 10,2% do mês anterior, seguida de Rio de Janeiro (-2,7%), Paraná (-2,6%). A única região com 

resultado positivo foi o Pará (2,6%) e região Nordeste segue, assim como em agosto, sem variação. 

O setor industrial recuou 2,8% no terceiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2011, 

registrando o quarto resultado negativo consecutivo nessa base de comparação. Oito dos 14 locais 

pesquisados melhoraram o resultado na passagem do segundo para o terceiro trimestre, com destaque 

para Minas Gerais (de -1,3% para 3,1%) e Bahia (-1,9% para 2,0%), enquanto Paraná (de 0,1% para -

8,6%), Pará (de 3,5% para -4,8%) e Goiás (de 1,5% para -5,5%) assinalaram as perdas de ritmo mais 

intensas entre os dois períodos. 

O Estado de São Paulo apresentou queda de 1,2% na produção industrial na passagem de agosto para 

setembro. Em relação a setembro de 2011, houve recuo de 3,0%. No terceiro trimestre de 2012 frente ao 

mesmo período de 2011, São Paulo recuou 6,0%. No segundo trimestre, havia recuado 5,4%. 
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China: produção industrial avança 9,6% em outubro 
 

A produção industrial da China avançou 9,6% em outubro na comparação com o mesmo período do ano 

passado, informou o Ministério de Comércio. Em setembro, havia crescido 9,2% na mesma base de 

comparação. O avanço mensal foi de 0,81%. 

As maiores altas, na comparação anual, foram registradas nos setor têxtil (11,9%), de produtos químicos 

(11,9%), produtos de minerais não metálicos (11,0%) e prensa e fundição de ferro (12,6%). 

 

Comércio Varejista avança 0,3% em setembro 
 
O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,2% no mês de setembro, em serie com ajuste sazonal, 

segundo dados do IBGE divulgados neta terça-feira (13). A receita nominal cresceu 1,0% no mesmo mês. 

Na comparação com setembro de 2011, as vendas aumentaram 8,5% e a receita nominal, 12,9%. Em 2012, 

o volume de vendas acumula alta de 8,9% e a receita nominal acumula avanço de 12,1%. 

Na comparação mensal, o volume de vendas do comercio varejista ampliado (que engloba os setores de 

Veículos e motos, partes e peças e Materiais de Construção ao Comercio varejista) caiu 9,2%, sendo que 6 

das suas 10 atividades apresentaram recuo. Os destaques negativos foram Veículos e motos, partes e 

peças (-22,6%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-9,2%). Na 

comparação com setembro de 2011, houve avanço de 2,0%.  

 

IBC-Br recua em setembro 
 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB, registrou 

queda de 0,52% em setembro frente a agosto após 5 meses de crescimento, divulgou hoje (14), o Banco 

Central. Na comparação com setembro de 2011, o índice variou 2,39% e, no acumulado do ano, a variação 

é de 0,92%. Já nos últimos 12 meses a taxa foi de 0,98%. Os dados estão dessazonalizados.  

 

FIESP: Nível de emprego na indústria paulista cai e m setembro 
 
Em outubro, o nível de emprego na indústria paulista caiu 0,05% ante agosto, na série com ajuste sazonal. 

Na série sem ajuste, a queda foi de 0,14%. 

No acumulado do ano, em série sem ajuste sazonal, a indústria paulista gerou 21,5 mil empregos, uma 

variação positiva de 0,81% ao comparar-se com o mesmo período de 2011.  Nos últimos 12 meses 62,5 mil 

postos de trabalho foram fechados, um recuo de 2,35% em relação ao mesmo período imediatamente 

anterior. 

Entre as 22 atividades pesquisadas, 9 apresentaram efeitos negativos, 9 registraram crescimento e 4 

permaneceram estáveis. O setor de Produtos Diversos registrou a maior queda, com 1,2%, seguido de 

Metalurgia que recuou 1,0%. As maiores altas foram registradas nos segmentos de Bebidas e Produtos de 

Borracha e Material Plástico, com ganhos de 2% e 0,4%, respectivamente. 
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Santa Bárbara d’ Oeste apresentou a maior alta, entre as diretorias regionais, com taxa de 2,54%. Entre as 

diretorias com desempenho negativo, destaque para Araçatuba, que computou a queda mais expressiva do 

mês, com 1,11%. 

As informações foram divulgadas ontem (16) pela FIESP. 

 

Zona do Euro: produção industrial recuou 2,5% em se tembro 
 
A produção industrial da Zona do Euro teve queda de 2,5% em setembro, após alta de 0,9% em agosto, 

segundo divulgação do Eurostat nesta quarta-feira (14). Em comparação com setembro do ano passado, a 

produção caiu 2,3%. 

Na comparação mensal, todas as categorias de uso apresentaram taxas negativas, sendo os bens de 

consumo duráveis a maior queda, 4,3%. O setor de energia caiu 1,8%.  

Entre os países membros, a queda mais acentuada foi registrada na Irlanda (-12,6%), seguida de Portugal (-

12,0%). Estônia (2,0%) foi o país com o principal avanço em setembro. 

 

PIB da Zona do Euro e do Japão caem 
 
O PIB da Zona do Euro apresentou recuo de 0,1% no terceiro trimestre de 2012, segundo dados divulgados 

na semana passada pelo Eurostat. No segundo trimestre, o PIB da região havia caído 0,2%, com isso, a 

Zona do Euro é considerada em recessão. A queda em relação ao terceiro trimestre de 2011 foi de 0,6%. 

A Alemanha cresceu 0,2%, ante o segundo trimestre, apesar do resultado negativo do bloco. A França 

(0,2%) também cresceu. Já Espanha (-0,3%) e Itália (-0,2%) tiveram resultados negativos. 

No Japão, o PIB do país recuou 0,9% no terceiro trimestre de 2012 em relação ao trimestre imediatamente 

anterior informou o governo japonês. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 3,5%. 

É a primeira contração em 3 trimestres. 

 

Taxa de desemprego ficou em 5,3% em outubro 
 
Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego divulgada hoje (22) pelo IBGE, a taxa de desocupação em 

outubro foi de 5,3%, a menor taxa para o mês desde o início da série histórica, em 2002. Fico praticamente 

estável em relação a setembro, 5,4%. Em outubro de 2011 a taxa de desocupação foi de 5,8%. 

A população desocupada (1,3 milhões) assinalou estabilidade tanto em relação a setembro quanto a 

outubro de 2011. A população ocupada foi de 23,4 milhões, refletindo crescimento de 0,9% frente setembro 

e alta de 3,0% frente setembro de 2011 (mais 684 mil pessoas). 

O rendimento médio real habitual dos ocupados foi de R$ 1.787,70, estável em relação a setembro. Na 

comparação com outubro de 2011, essa estimativa aumentou 4,6%. 

Considerando as 6 regiões metropolitanas pesquisadas, na comparação com setembro a taxa de 

desocupação subiu em Recife (de 5,7% para 6,7%), caiu em São Paulo (de 6,5% para 5,9%) e ficou estável 
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nas demais regiões. Já na comparação com outubro de 2011, a taxa recuou em Salvador (9,4% para 7,0%) 

e no Rio de Janeiro (5,7% para 4,6%) e manteve a estabilidade nas demais regiões. 

 

Caged verifica 66,9 mil novos postos de trabalho em  outubro 
 
Segundo o CAGED divulgado nesta sexta-feira (23), foram criados 66.900 novos postos de trabalho em 

outubro de 2012. Isso significa um aumento de 0,17% no nível de emprego formal do Brasil. No ano, já 

foram criadas 1.688.845 vagas, significando alta de 4,46%. 

Apenas 3 setores tiveram aumento do emprego no mês: a Industrial de Transformação, com 17.520 vagas 

(+0,21%), Serviços, com 32.724 postos (+0,21%) e Comércio, com 49.597 postos (+0,58%). Entre as 

regiões do país apenas o Centro-Oeste teve queda no emprego (469 postos ou -0,02%), enquanto o 

destaque positivo foi o Sul (26.819 postos, significando +0,38%). 

Entre os Estados, 18 tiveram aumento nos postos de trabalho em outubro. O destaque foi São Paulo com 

criação de 21,067 vagas, registrando aumento de 0,17%. Essa alta se deve, principalmente, aos setores de 

Serviços (+13.545 postos, ou +0,25%) e Comércio (+13.199 postos, ou 0,52%). 

 

Confiança da indústria recua 0,8% em novembro 
 
Segundo dados da FGV divulgados nesta terça-feira (27), o Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 

0,8% em outubro, ao passar de 106,0 para 105,2 pontos.  

A piora nas expectativas para os próximos meses foi a principal responsável pela queda do índice. O 

quesito que mede a expectativa para os próximos 3 meses recuou 3,0%, levando o Índice de Expectativas 

(IE) a cair 1,0%, atingindo 104,2 pontos, mas ainda se mantendo acima da média histórica. 

O Índice da Situação Atual (ISA) caiu 0,6% em novembro, atingindo 106,2 pontos, influenciado 

principalmente pelo índice que mede a satisfação com a situação atual dos negócios que caiu 1,2%. 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) passou de 84,2% para 84,0% entre outubro e 

novembro, ainda mantendo-se acima da media histórica recente, 83,7%. 

 

Selic permanece em 7,25% 
 
Nesta quarta-feira (28), o Copom decidiu manter a taxa Selic inalterada em 7,25% a.a., sem viés. 

“Considerando o balanço de riscos para a inflação, a recuperação da atividade doméstica e a complexidade 

que envolve o ambiente internacional, o Comitê entende que a estabilidade das condições monetárias por 

um período de tempo suficientemente prolongado é a estratégia mais adequada para garantir a 

convergência da inflação para a meta, ainda que de forma não linear”, anunciou o Copom. 
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PIB avança 0,6% no terceiro trimestre 
 

O IBGE divulgou nesta sexta-feira o PIB do terceiro trimestre de 2012, que avançou 0,6% em relação ao 

segundo trimestre do ano. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado o crescimento foi de 0,9%. 

Na comparação com o período imediatamente anterior, pela ótica da oferta, o PIB industrial cresceu 1,1%, 

puxado principalmente pela industrial de transformação (1,5%). O setor agropecuário também avançou, com 

taxa de 2,5%. Já os serviços teve crescimento nulo. Pela ótica da demanda, o destaque positivo foi o 

consumo das famílias que teve aumento de 0,9%. 

Na relação com o terceiro trimestre do ano passado, o setor agropecuário foi o destaque positivo com alta 

de 3,8%. A indústria recuou 0,9%, com destaque para a extrativa (-2,8%), e setor de serviços teve 

crescimento de 1,4%. Pela ótica da demanda, com 3,4% de avanço, o consumo das famílias foi o destaque 

positivo. 

 

Atividade industrial paulista aumenta 0,6% em outub ro 
 
O índice do nível de atividade industrial paulista (INA) apresentou alta de 0,6% em outubro ante setembro, 

divulgou ontem (29) a FIESP. No entanto, no dos últimos 12 meses a atividade industrial assinala queda de 

4,8%.  

Entre os setores avaliados pela pesquisa em outubro, na comparação mensal, o segmento de Alimentos e 

Bebidas anotou queda 1,2% considerando os efeitos sazonais, seguido pelo item de Produtos Têxteis, com 

baixa de 0,8%. Já o setor de Veículos Automotores registrou ganhos de 1,6% sobre setembro, em termos 

ajustados. Enquanto a atividade da indústria de Produtos Químicos, Petroquímicos e Farmacêuticos 

registrou alta de 0,5%. 

 

EUA: PIB avança 2,7% no terceiro trimestre 
 
O PIB dos Estados Unidos avançou a uma taxa anualizada de 2,7% no terceiro trimestre de 2012. Este 

valor foi revisado, sendo que na primeira previa havia sido divulgado 2,0% de crescimento. No segundo 

trimestre, o crescimento foi de 1,3%. 

A maior taxa no terceiro trimestre em relação ao anterior se deve, principalmente, a aceleração do 

crescimento dos gastos e investimentos do governo federal (-0,2% para 9,5%) e dos investimentos fixos 

residenciais (8,5% para 14,2%) e desaceleração das importações (2,8% para 0,1%). 

As informações são do Escritório de Análises Econômicas (BEA, sigla em inglês). 
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Anexo: Gráficos e tabelas complementares 
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(período 30/12/1999 - 30/11/2012)

CORRELAÇÃO INDX IBOVESPA IBRX 50
INDX 1.00                   
IBOVESPA 0.31                   1.00           
IBRX 50 0.31                   (0.76)          1.00      

BETA INDX C/ IBOV 0.09
INDX C/ IBRX50 0.10
IBRX 50 C/IBOV -0.75

VOLATILIDADE INDX 25.42
IBOVESPA 84.80
IBRX 50 84.18


