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Setor de serviços se contrai novamente em agosto
PONTOS-CHAVE
Queda modesta na atividade apesar do crescimento
no volume de novos trabalhos
Perdas de empregos continuam a um ritmo
significativo

Índice de Atividade de Negócios
s.a., >50 = crescimento em relação ao mês anterior
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Os dados de agosto foram coletados de 12 a 25 de agosto de 2020.

O setor de serviços do Brasil se contraiu em agosto, já que a
pandemia do coronavírus de 2019 (COVID-19) continuou a pesar
sobre o setor. Contudo, a taxa de declínio foi apenas modesta, com
o volume de novos trabalhos voltando a crescer em meio a relatos
de uma retomada estável da atividade de mercado.
Apesar do aumento nas cargas de trabalho, os cortes de empregos
continuaram a uma taxa pesada, com as empresas tentando
minimizar os custos. Apesar disso, as despesas cresceram a uma
taxa acelerada, ao passo que o ambiente econômico desafiador
levou a mais um mês de descontos nos preços.
O Índice de Atividade de Negócios do setor de Serviços - IHS
Markit para o Brasil de agosto continuou a sua ascensão recente
mas permaneceu preso abaixo da marca de 50,0, indicativa de
ausência de mudanças. Após os ajustes para fatores sazonais, o
índice registrou 49,5, acima do valor de 42,5 observado em julho.
Apesar dessa ter sido a melhor leitura desde fevereiro, os dados
mais recentes estenderam o atual período de contração para seis
meses.
As empresas continuaram a relatar que a pandemia global estava
pressionando a atividade, com algumas unidades sendo fechadas
devido a níveis baixos de entrada de novos negócios. Porém,
houve alguns desenvolvimentos positivos no que se refere à
demanda, já que os níveis de novos trabalhos aumentaram pela
primeira vez em seis meses. O crescimento foi modesto, mas as
empresas mencionaram uma retomada estável da atividade de
mercado e indicações de uma melhoria na demanda. Contudo,
todos os ganhos foram especificamente impulsionados por
clientes nacionais, com as empresas indicando outra deterioração
acentuada de novas vendas para exportação. A demanda externa
tem diminuído por oito meses consecutivos.
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Fonte: IHS Markit

Apesar de um crescimento, de um modo geral, na carga de
trabalho, o que ajudou a empurrar para cima os volumes de
pedidos em atraso pela primeira vez em quase cinco anos e meio,
os provedores brasileiros de serviços registraram outro mês de
queda no nível de empregos em suas unidades. Segundo os dados
mais recentes, têm sido registradas perdas de empregos por seis
períodos consecutivos de pesquisa e, apesar de ter diminuído
e atingido o seu ponto mais baixo nesta sequência, a taxa de
contração foi novamente acentuada.
Questões de custos foram mencionadas como sendo um fator
importante por trás da perda de empregos, com as empresas
indicando que as despesas operacionais estavam continuando
a crescer. A inflação de preços de insumos se acelerou e atingiu
um recorde de alta de cinco meses, em meio a relatos de preços
mais elevados pagos por equipamentos de proteção pessoal
(EPP) e por produtos de limpeza. Porém, as tentativas de repassar
o aumento de custos aos clientes foram, no geral, frustradas por
pressões competitivas, por negociações por parte dos clientes no
sentido de reduzir os preços e pelo clima de negócios desafiador.
Embora apenas marginalmente, as taxas de preços cobrados
diminuíram pelo quinto mês consecutivo em agosto. Analisando
as perspectivas para os próximos doze meses, quase 50% dos
entrevistados da pesquisa esperam um crescimento na atividade
em relação aos níveis atuais. Isto, no geral, ajudou a aumentar
as expectativas das empresas, que atingiram o seu nível mais
elevado desde fevereiro. Houve indicações dos entrevistados da
pesquisa de que o contínuo processo de recuperação da pandemia
deveria ajudar a impulsionar as vendas de novos negócios, e, como
resultado, o nível de atividade, no próximo ano.
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Setor industrial impulsiona o
crescimento do setor privado
Índice consolidado de dados de produção
s.a., >50 = crescimento em relação ao mês anterior
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O Índice Consolidado de dados de Produção* voltou a registrar acima da
marca de 50,0, indicativa de ausência de mudanças em agosto, atingindo
um nível de 53,9, acima do valor de 47,3 observado em julho, e indicando
o primeiro crescimento desde fevereiro. Além disso, o aumento da
atividade, de um modo geral, foi o mais elevado desde o início de 2013.
O setor industrial liderou a retomada, registrando o seu crescimento mais
forte na história da pesquisa. Em contraste, o setor de serviços continuou
a se contrair, embora de forma marginal.
Um aumento recorde para a pesquisa no volume de novos pedidos do
setor industrial também foi registrado em agosto, ao passo que um
retorno ao crescimento de novos negócios no setor dos serviços significou
que o volume global de novos trabalhos do setor privado, de um modo
geral, cresceu e atingiu o seu grau mais forte em quase um ano e meio.
No que diz respeito ao nível de empregos, houve indicações contrastantes
no setor privado como um todo. As perdas de empregos foram mantidas
junto aos provedores de serviços, mas o número de funcionários do setor
industrial aumentou ao ritmo mais acentuado em dez anos e meio.
Ao mesmo tempo, fatores cambiais desfavoráveis e preços crescentes de
mercadorias com oferta escassa (tais como EPP e produtos de limpeza)
fizeram com que os preços de insumos do setor privado aumentassem
da maneira mais significativa em quase dois anos. Contudo, enquanto
os fabricantes aumentaram consideravelmente seus preços cobrados, as
taxas do setor de serviços continuaram a baixar.
*Os Índices Consolidados são médias ponderadas dos índices
comparáveis para o setor industrial e para o de serviços. Os pesos
refletem os tamanhos relativos dos setores industrial e de serviços de
acordo com os dados oficiais do PIB. O Índice Consolidado de dados de
Produção - Brasil é uma média ponderada do Índice de Produção do setor
Industrial e do Índice de Atividade de Negócios do setor de Serviços.
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COMENTÁRIO
Comentando sobre os dados do PMI, Paul Smith, Diretor de
Economia da IHS Markit disse:

“Devido ao impacto mais severo da pandemia na economia
de serviços do que no setor industrial, provavelmente não é
surpresa ver o setor de serviços continuar a perder terreno
para o desempenho dos produtores de mercadorias, mas
a ligeira queda de agosto na atividade do setor de serviços
é, ainda assim, decepcionante. As perdas persistentes de
empregos, o grau de otimismo em relação ao futuro ainda
contido historicamente e aumentos de custos contribuíram
para a opinião de que o setor está tendo dificuldades de
retomar a atividade com um impulso significativo.
Apesar disso, um crescimento no volume de novos negócios,
embora modesto, traz um pouco de esperança para o
futuro, com relatos de uma retomada estável das atividades
do mercado e uma certa consolidação na demanda. Será
necessário que isso se repita para que a economia de serviços
passe por uma verdadeira recuperação nos próximos meses."
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Metodologia

O PMI® Serviços da IHS Markit para o Brasil é compilado pela IHS Markit a partir de respostas a
questionários enviados a um painel de cerca de 400 empresas do setor de serviços. Os setores cobertos
incluem o de serviços ao consumidor (excluindo varejo), transportes, informação, comunicação,
finanças, seguros e serviços imobiliários e empresariais. O painel é estratificado por setor detalhado e
pelo número de funcionários da empresa, com base em suas contribuições para o PIB.
As respostas à pesquisa são coletadas na segunda metade 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 de Atividade de Negócios do Setor de Serviços. Esse é um índice de difusão
calculado a partir de uma pergunta que solicita as mudanças no volume de atividade de negócios em
comparação com o mês anterior. O Índice de Atividade de Negócios do Setor de Serviços é comparado
com o Índice de Produção do setor Industrial. Pode ser referido como o “PMI setor de Serviços”, mas não
é comparável com o número básico do PMI setor Industrial.
O Índice Consolidado de dados de Produção é uma média ponderada usando o Índice de Produção
do setor Industrial e o Índice de Atividade de Negócios do setor de Serviços. Os pesos refletem os
tamanhos relativos dos setores industrial e de serviços de acordo com os dados oficiais do PIB. O Índice
Consolidado de dados de Produção pode ser referido como o “PMI Consolidado”, mas não é comparável
com o número básico do PMI do setor Industrial.
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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.
ihsmarkit.com/products/pmi.html
Se você preferir não receber comunicados à imprensa da IHS Markit, por favor, envie um e-mail para
katherine.smith@ihsmarkit.com. Para ler a nossa política de privacidade, clique aqui.

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.
Os dados de agosto de 2020 foram coletados de 12 a 25 de agosto de 2020.
Para mais informações sobre a metodologia da pesquisa do PMI, entre em contato com
economics@ihsmarkit.com.
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