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INDX registra alta de 1,41% em setembro 

 

Dados de Setembro/13 

Número 78 – São Paulo 

 

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

encerrou o mês de setembro de 2013 com expansão de 1,41% em relação ao mês imediatamente 

anterior, alcançando 12.327 pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX-50, composto pelas 

50 ações mais negociadas na Bovespa, fechou o mês em 8.406 pontos, apontando avanço 

mensal de 1,61%, ao passo que o Ibovespa terminou setembro com 51.835 pontos, aumento de 

3,65% em relação a agosto.  

 

O volume movimentado pelas ações do INDX totalizou R$ 32,3 bilhões no mês de setembro, 

contra R$ 38,9 bilhões no mês imediatamente anterior. Este volume representou 21,5% do 

montante negociado na Bovespa no nono mês do ano. 
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No mercado financeiro internacional, as bolsas estrangeiras registraram desempenho positivo em 

setembro. Os resultados deste mês comparado ao mês imediatamente anterior foram: Merval – 

Argentina (21,5%), Nikkei – Japão (8,0%), DAX - Alemanha (6,1%), CAC 40 – França (5,3%), 

Nasdaq – EUA (5,1%), S&P500 – EUA (3,0%); Dow Jones – EUA (2,2%) e FTSE100 – UK (0,8%). 

 

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

apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) VIVR3 (37,5%): setor de engenharia e 

construção; 2) GFSA3 (25,6%): construção e engenharia; e 3) HBOR3 (13,9%): setor de 

construção e engenharia. 

 

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

empresas: 1) EMBR3 (-48,3%): setor aeronáutico; 2) LUPA3 (-16,0%): setor de máquinas e 

equipamentos; e 3) SUZB (-7,9%): setor de papel e celulose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDX IBrX 50 Ibovespa
No mês (T/T-1) 1,41% 3,65% -69,55%
No ano 1,48% -14,96% -61,11%
Em um ano (T/T-12) 9,51% -12,40% -78,32%

Evolução dos Fechamentos - Setembro
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Principais notícias divulgadas em Setembro: 

 

Produção industrial recua 2,0% em julho e devolve a vanço do mês anterior 

 

A produção industrial recuou 2,0% em julho frente ao mês imediatamente anterior, quando registrou avanço 

de 2,1%, já descontadas as influências sazonais. O resultado veio exatamente de acordo com a projeção do 

Depecon/Fiesp, que apontava queda de 2,0%, ao passo que o consenso de mercado previa contração 

menos acentuada, de 1,4%. Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) foram divulgados hoje (03/09) 

pelo IBGE.  

No acumulado de janeiro a julho, o setor industrial mostra ganho de 2,0%, mesma taxa de expansão 

observada no acumulado até junho deste ano. Para o acumulado em 12 meses, por sua vez, a indústria 

nacional mantém a trajetória ascendente, e registrou expansão de 0,6% na última leitura, o melhor resultado 

desde novembro de 2011, quando a elevação foi de 0,7%.  

A queda da produção industrial na passagem de junho para julho foi bastante disseminada, já que 15 dos 

27 ramos pesquisados mostraram contração na margem. Os principais destaques negativos foram veículos 

automotores (-5,4%), farmacêuticos (-10,4%), borracha e plástico (-4,5%), celulose, papel e produtos de 

papel (-3,6%) e alimentos (-1,4%). Por outro lado, dentre as atividades que contribuíram positivamente, vale 

a pena frisar refino de petróleo e produção de álcool (3,3%), bebidas (2,3%), material eletrônico, aparelhos e 

equipamentos de comunicações (3,5%) e produtos de metal (2,0%). Em relação às categorias de uso, todas 

mostraram declínio em julho, com destaque para bens de consumo duráveis (-7,2%) e bens de capital (-

3,3%).  

Em suma, a retração da PIM referente a julho reforçou o comportamento bastante volátil da produção 

industrial brasileira na base mensal, em torno de uma tendência de baixo crescimento. Como já 

mencionado, a queda da última leitura praticamente anulou a expansão observada em junho. Ademais, o 

resultado negativo corrobora a visão de enfraquecimento da atividade econômica no terceiro trimestre, em 

linha com outros indicadores já conhecidos.  

PIB da Zona do Euro cresce 0,3% no segundo trimestr e 

De acordo com os dados divulgados na manhã de hoje (04/09) pela EUROSTAT (Departamento de 

Estatística da Zona do Euro), o PIB da região cresceu 0,3% no segundo trimestre do ano, na série 

dessazonalizada, após retração de 0,2% no período imediatamente anterior, encerrando uma sequência de 

seis trimestres de variação negativa na margem. Entretanto, na comparação interanual, o segundo trimestre 

não mostrou resultado positivo, já que registrou retração de 0,5%. Com base na mesma métrica, o primeiro 

trimestre deste ano evidenciou recuo de 1,0%.  

Dentre os países-membros da Zona do Euro, Portugal teve a maior expansão no segundo trimestre, na 

ordem de 1,1%, seguido por Alemanha (0,7%), Finlândia (0,7%), Áustria (0,2%) e Estônia (0,1%). Em 
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sentido contrário, as economias do Chipre (-1,4%), Eslovênia (-0,3%), Itália (-0,2%), Holanda (-0,2%) e 

Espanha (-0,1%) apresentaram contração no período.  

IPCA avança 0,24% em agosto 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) variou 0,24% em agosto, após ficar praticamente estável 

em julho (0,03%). No acumulado em 12 meses findo em agosto, o indicador mostra alta de 6,09%, taxa 

inferior à apresentada em julho (6,27%), mas acima do centro da meta (4,50%). No acumulado do ano, por 

sua vez, o resultado de agosto mostrou inflação de 3,43%, superior àquela registrada no mesmo mês do 

ano passado (3,18%). Os dados foram divulgados hoje (06/09) pelo IBGE.  

Na abertura por grupos, Habitação (alta de 0,57%) continua exercendo o maior impacto sobre o índice geral 

(0,08 p.p. em agosto). O grupo Alimentação e Bebidas, que havia apresentado deflação de 0,33% em julho, 

registrou estabilidade em agosto, como reflexo da menor queda dos preços de alimentos consumidos no 

domicílio (de -0,73% para -0,34%).  

O grupo Vestuário, por sua vez, voltou a mostrar aumento de preços (0,08%), após ter apontado queda de 

0,39% na leitura anterior. Já o grupo Transportes seguiu em deflação, embora em ritmo menos intenso, ao 

passar de -0,66% para -0,06%, como resultado da gradual retomada nas tarifas de ônibus urbanos, cuja 

taxa saiu da forte queda de 3,32% em julho para um recuo mais sutil (-0,20%) em agosto. Na abertura por 

combustíveis, o etanol voltou a declinar, indo de -0,55% para -1,16%, enquanto a gasolina desacelerou seu 

ritmo de queda (de -0,23% para -0,15%).  

A alta de 0,89% de Artigos de Residência foi a maior dentre os grupos do IPCA em agosto, refletindo o forte 

aumento no nível de preços dos itens eletrodomésticos, mobiliários e em consertos de equipamentos 

domésticos, fazendo o grupo impactar em 0,04 p.p. o índice geral. Os grupos Saúde e Cuidados Pessoais 

(de 0,34% para 0,45%) e Educação (de 0,11% para 0,67%) também evidenciaram aceleração no nível de 

preços, enquanto Despesas Pessoais (de 1,13% para 0,39%) e Comunicação (de 0,20% para 0,02%) 

mostraram menores aumentos no mês de agosto.  

Produção industrial da China avança 10,4% em agosto  

Conforme divulgado na manhã de hoje (10/09) pelo National Bureau of Statistics of China (NBS), a 

produção industrial chinesa cresceu 10,4% em agosto de 2013, na comparação com o mesmo mês de 

2012, e acelerou em relação ao ganho observado em julho (9,7%). O resultado foi o maior desde março de 

2012, quando houve crescimento de 11,9% na base interanual. No acumulado do ano, a produção industrial 

evidencia alta de 9,5%.  

O resultado refletiu o crescimento de 12,5% na produção de Serviços Industriais de Utilidade Pública 

(SIUP), seguido pelo avanço de 10,9% da Indústria de Transformação e de 5,8% da Indústria Extrativa. A 

última leitura mostrou expansão em 39 dos 41 ramos industriais analisados.  
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Ainda hoje (10/09) foram divulgados pelo NBS os resultados referentes aos investimentos da economia 

chinesa, que atingiram 26,3 trilhões de yuans entre janeiro e agosto deste ano, aumento de 20,3% na 

comparação com o mesmo período do ano passado. Os investimentos dos setores primário, secundário e 

terciário avançaram 32%, 17% e 23% no período, respectivamente.  

Por fim, em relação às vendas no varejo chinês, o NBS divulgou crescimento de 13,4% em agosto deste 

ano, na comparação com idêntico mês do ano anterior. As vendas de bens de consumo tiveram elevação de 

13,1% nas áreas urbanas e de 15,1% nas áreas rurais. No acumulado do ano, o varejo chinês evidencia 

ganho de 12,8%.  

Em suma, os dados da indústria e do varejo da China emitem sinais mais consistentes de aceleração da 

atividade econômica no terceiro trimestre deste ano.  
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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 24,87
IBOVESPA 29,85

IBRX 50 81,48
(período 30/12/1999 - 14/10/2013)


