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IHS MARKIT
BRASIL PMI® SETOR INDUSTRIAL
Condições de negócios do setor industrial melhoram em relação
ao recorde de baixa de cinco meses de dezembro
PONTOS-CHAVE
PMI aumentou de 50,2 para 51,0

PMI Setor industrial
s.a., >50 = melhoria em relação ao mês anterior
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Acelerações brandas no crescimento de novos
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A saúde do setor industrial brasileiro melhorou de maneira mais
significativa em janeiro, após a perda de impulso de crescimento
observada no final de 2019. Porém, os aumentos acelerados no
volume de produção e nos registros de pedidos foram, na melhor
das hipóteses, modestos. Um ponto positivo digno de nota foi um
retorno à criação de empregos, que veio acompanhado de um grau
robusto de otimismo em relação aos negócios no que diz respeito
às perspectivas de crescimento.
O Índice Gerente de Compras™ (PMI®) IHS Markit para o Brasil,
sazonalmente ajustado, cresceu de 50,2 em dezembro para 51,0
em janeiro, indicando uma melhoria mais forte nas condições
operacionais que, mesmo assim, foi mais fraca do que a registrada,
em média, em 2019. O crescimento permaneceu inalterado
na categoria de bens de consumo e se fortaleceu na de bens
intermediários, mas os fabricantes de bens de capital continuaram
a indicar uma deterioração.
As empresas relataram mais um aumento nas vendas, o oitavo
em oito meses, mas a recuperação foi modesta, apesar de ter
aumentado em relação a dezembro. O crescimento resultou de
uma demanda mais elevada, mas foi restringido pelas condições de
concorrência, assim como por políticas econômicas imprevisíveis.
O volume de novos pedidos para exportação continuou a diminuir
em janeiro. O ritmo de contração permaneceu acentuado, apesar
de ter sido mais brando do que em dezembro.
Assim como a tendência para o total de novos negócios, o volume
de produção do setor industrial aumentou a um ritmo mais rápido,
embora não acentuado. O crescimento da produção nas categorias
de bens intermediários e de bens de consumo contrastou com a
redução observada nos fabricantes de bens de capital.
Diante de condições de demanda contida, os fabricantes se
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concentraram na conclusão de seus negócios pendentes. A
quantidade de pedidos em atraso diminuiu a um ritmo acentuado
que, apesar disso, foi mais brando do que o registrado em
dezembro.
O nível de empregos no setor industrial cresceu a um ritmo mais
rápido desde setembro passado, após a primeira redução no
número de funcionários em cinco meses observada em dezembro.
Onde houve um aumento no número de funcionários, os
entrevistados citaram as expectativas de crescimento nas vendas,
investimentos e a substituição de pessoal como causas.
O otimismo no que diz respeito às perspectivas de negócios
também ficou evidente através de um elevado nível de sentimento
em relação aos negócios. Na realidade, 78% dos participantes da
pesquisa preveem um crescimento da produção no próximo ano.
Os fabricantes brasileiros continuaram relutantes em manter
estoques excedentes, com os inventários tanto de insumos quanto
de produtos diminuindo ainda mais no início de 2020. A queda
nos estoques de compras ocorreu em paralelo a um aumento
fracionário apenas na atividade de compra.
No tocante a outras dimensões da pesquisa, houve um aumento
mais lento nos custos de insumos e uma recuperação mais
acentuada nos preços de venda. O aumento geral nas despesas
refletiu taxas mais altas para produtos químicos, metais, petróleo
e plásticos, mas foi contido por descontos oferecidos pelos
fornecedores que relataram ter estoques em excesso. No entanto,
a taxa de inflação de custo de insumos excedeu a dos preços
cobrados, como tem sido o caso há mais de cinco anos.

IHS Markit Brasil PMI® Setor industrial

COMENTÁRIO

Índice de produção

Produção Industrial

s.a., >50 = crescimento em relação ao mês anterior

s.a., Var. anual indústria

Comentando sobre os dados do PMI, Pollyanna De Lima, economista
principal da IHS Markit, disse:
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“Embora se possa ter algum consolo no fato de que o setor industrial
brasileiro permanece em ritmo de expansão, os resultados recentes
do PMI sugerem que o crescimento não conseguiu ganhar uma força
significativa. Mas, embora o quadro para a quantidade de novos
trabalhos não tenha sido tão brilhante quanto se esperava, as empresas
se mostraram preparadas para aumentar a capacidade antecipando
melhores condições nos próximos doze meses.
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O grau robusto de otimismo em relação aos negócios indicados no início
de 2020 deverá garantir que tanto o investimento quanto o nível de
empregos aumentarão no curto prazo, o que é um bom presságio para
uma expansão econômica. A IHS Markit prevê um crescimento do PIB de
1,7% este ano, tendo em vista que os cortes nas taxas de juros dão um
impulso no consumo e nos investimentos.
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Os produtores de bens de capital continuaram a impedir um melhor
desempenho do setor industrial como um todo, uma vez que os
volumes de produção e de novos pedidos nesta categoria caíram ainda
mais, ao mesmo tempo em que cresceram em outras. Outra barreira
ao crescimento continua a ser o comércio fraco, com os produtores
de mercadorias observando uma quinta queda consecutiva nas
exportações, apesar da desvalorização da moeda."
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Metodologia

O IHS Markit Brasil PMI® Setor industrial baseia-se em dados compilados pela IHS Markit a partir de
respostas mensais a questionários enviados a executivos encarregados por compras em cerca de 400
empresas industriais. O painel é estratificado por setor e pelo número de funcionários da empresa, com
base em suas contribuições para o PIB.
As respostas à pesquisa são coletadas no meio do mês e indicam a direção de mudança em comparação
com o mês anterior. Um índice de difusão é calculado para cada variável da pesquisa. O índice é a soma
da porcentagem de respostas indicando mudanças "mais elevadas" e metade da porcentagem de
respostas indicando uma "ausência de mudanças". Os índices variam entre 0 e 100, com uma leitura
acima de 50 indicando um aumento, de um modo geral, em relação ao mês anterior, e uma leitura abaixo
de 50 indicando uma diminuição, no geral. Depois disso, os índices são ajustados sazonalmente.
O número básico é o Índice Gerente de Compras (PMI®). O PMI é uma média ponderada obtida a partir
dos cinco índices seguintes: Novos Pedidos (30%), Produção (25%), Emprego (20%), Prazo de Entrega dos
Fornecedores (15%) e Estoques de Insumos (10%). Para calcular o PMI, o Índice de Prazo de Entrega dos
Fornecedores é invertido para que se mova em uma direção comparável aos outros índices.
Os dados básicos da pesquisa não são revisados após a sua publicação, mas os fatores de ajustes
sazonais podem ser revisados de vez em quando se necessário, o que afetará os dados sazonalmente
ajustados das séries.
Janeiro 2020 - os dados foram coletados entre 13 e 24 de janeiro 2020.
Para mais informações sobre a metodologia da pesquisa do PMI, entre em contato com
economics@ihsmarkit.com.
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A IHS Markit (NYSE: INFO) é líder mundial em informações críticas, análises e soluções para as principais
indústrias e mercados que impulsionam as economias em todo o mundo. A empresa fornece a última
geração de informações, análise e soluções para clientes nas áreas de negócios, finanças e governos,
melhorando a sua eficiência operacional e fornecendo insights profundos que levam a decisões bem
informadas e confiáveis. A IHS Markit possui mais de 50.000 clientes empresariais e governamentais,
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Sobre o PMI

As pesquisas PMI® Índice Gerente de Compras™ estão disponíveis agora para mais de 40 países,
e também para regiões-chave incluindo a Zona do Euro. O PMI tornou-se a pesquisa de negócios
mais bem-observada em todo o mundo; preferida por bancos centrais, mercados financeiros e
tomadores de decisões de negócios, devido à sua capacidade de oferecer indicadores mensais
de tendências econômicas atualizados, exatos e frequentemente únicos. Para saber mais visite:
ihsmarkit.com/products/pmi.html.
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