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IHS Markit Brasil PMI® setor industrial
Alta recorde no índice de estoque de bens finais à medida que
as empresas intensificam a produção
Key findings

Brasil PMI setor industrial
s.a., >50 = melhoria em relação ao mês anterior
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Os dados foram coletados entre 12 e 23 de julho 2021.

A recuperação econômica do setor industrial brasileiro se estendeu até
julho, com as empresas buscando recompor os estoques comprando
mais insumos e aumentando os volumes de produção. As empresas
se beneficiaram de demandas mais intensas de novos negócios e
continuaram com suas iniciativas de contratação. Enquanto isso,
a escassez global de matérias-primas e a desvalorização do real
colocaram mais pressão sobre as taxas de inflação, com um aumento
substancial nos custos de insumos e na inflação da produção.
Com 56,7 em julho, acima dos 56,4 em junho, o Índice Gerente de
Compras™ do setor industrial da IHS Markit para o Brasil (PMI®) atingiu
a maior alta em cinco meses e ficou acima de sua média de longo
prazo. O último dado apontou para uma forte melhora na saúde do
setor. Todas as três áreas monitoradas do setor industrial registraram
crescimento, com o melhor desempenho em bens de produção.
Estimulados por um aumento na demanda, os fabricantes de produtos
se concentraram em recompor seus estoques. O índice de estoque de
bens finais aumentou pelo quarto mês consecutivo e ao ritmo mais
rápido em quinze anos e meio na história da pesquisa.

Comentário
Comentando sobre os resultados da pesquisa mais recente,
Pollyanna De Lima, Diretora Associada de Economia da IHS
Markit, disse:
“Os fabricantes desfrutaram de um aumento robusto nas vendas
durante o mês de julho, o que fundamentou um crescimento
mais rápido da produção. Além do mais, a força da demanda e
as crenças de que tal tendência será sustentada encorajaram as
empresas a aumentar seus estoques. Os estoques de insumos e o
índice de produção aumentaram a níveis sem precedentes.
“Várias empresas indicaram uma intensificação da compra
de insumos como proteção contra a escassez de estoque, mas
continuaram as preocupações sobre as dificuldades na compra
de itens como produtos químicos, componentes eletrônicos,
metais, plásticos e têxteis.

Os dados de julho apontaram para um terceiro aumento sucessivo na
produção industrial, com a taxa de expansão destacando-se como a
mais rápida nesta sequência. A tendência de subida costumava ser
atribuída ao aumento das vendas.

“Enquanto isso, a demanda intensa por produtos escassos
aumentou mais uma vez os custos. Tanto o índice de preço de
insumos quanto a inflação da produção aumentaram a ritmos
mais lentos que, até então, não eram vistos na história da
pesquisa antes de agosto de 2020.

Destacando a força da demanda, os pedidos de fábricas aumentaram
ao ritmo mais rápido em sete meses e superaram em muito a média
da pesquisa de longo prazo. A melhora na demanda foi amplamente
centrada no mercado doméstico, já que as vendas internacionais
aumentaram apenas ligeiramente.

“Tendo elevado a taxa básica da SELIC três vezes até agora este
ano para conter a inflação, o banco central deve continuar com
sua postura restritiva em meio a tentativas de cumprir sua meta
de inflação."

Refletindo a elevação do índice de novos pedidos, os fabricantes
adquiriram insumos adicionais para uso no processo de produção. A
compra de insumos se expandiu a uma taxa acentuada que foi a mais
forte em 2021 até agora.
continua...
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Subsequentemente, o índice de estoque de insumos continuou
crescendo no início do terceiro trimestre. A taxa de acúmulo foi
acentuada e a mais rápida já registrada.
Os participantes da pesquisa indicaram que as interrupções na cadeia
de suprimentos diminuíram em julho. Embora os prazos médios de
entrega tenham se prolongado ainda mais, isso aconteceu com a
menor extensão em mais de um ano. Nas áreas em que o desempenho
dos fornecedores decaiu, os participantes da pesquisa mencionaram a
escassez de matéria-prima.
Enquanto isso, a criação de empregos foi estendida até julho. A taxa
de crescimento do índice de emprego diminuiu em relação a junho,
mas permaneceu acentuada em comparação aos padrões históricos.
As empresas que contrataram pessoal extra mencionaram forte
crescimento nas vendas e esforços para entregar os produtos em
tempo hábil.
As empresas conseguiram reduzir seus negócios pendentes pelo
segundo mês consecutivo durante o mês de julho. Além disso, o ritmo
de redução dos pedidos em atraso foi sólido e acelerou a partir de
junho.
Em meio a relatos de escassez global de materiais, os custos de
insumos aumentaram novamente em julho. Embora seja a mais lenta
em um ano, a taxa geral de inflação permaneceu substancial.
Da mesma forma, a inflação da produção aumentou a uma taxa
acentuada que, apesar de tudo, foi a mais lenta em seis meses.

Índice de produção

Produção Industrial

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

Var. anual %

70

25

60

13

50

1

40

-11

30

-23

20

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

'20

'21

-35

Fontes: IHS Markit, IBGE.

Contato
Pollyanna De Lima
Diretora Econômica
IHS Markit
T: +44-1491-461-075
pollyanna.delima@ihsmarkit.
com

Katherine Smith
Public Relations
IHS Markit
T: +1 781 301 9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

As empresas esperam que a retomada da demanda continue, o que,
juntamente com a crescente cobertura de vacinas, sustentou as
projeções otimistas para o índice de produção no próximo ano. O nível
geral de sentimento positivo permaneceu elevado, mas caiu para o
nível mais baixo em quatro meses.

Metodologia da pesquisa

Sobre a IHS Markit

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.

Se você preferir não receber comunicados à imprensa da IHS Markit, por favor, envie um e-mail para
joanna.vickers@ihsmarkit.com. Para ler a nossa política de privacidade, clique aqui.

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.

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.
Para mais informações sobre a metodologia da pesquisa do PMI, entre em contato com
economics@ihsmarkit.com

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, incluindo 80 por cento das empresas Fortune Global 500 e as
principais instituições financeiras do mundo. IHS Markit é uma marca registrada da IHS Markit Ltd. e/
ou de suas afiliadas. Todas as outras companhias e nomes de produtos podem ser marcas comerciais
de seus respectivos proprietários © 2021 IHS Markit Ltd. Todos os direitos reservados.

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.

Datas da pesquisa e histórico

Os dados foram coletados entre 12 e 23 de julho 2021.
Os dados da pesquisa foram coletados pela primeira vez em fevereiro de 2006.
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