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PMI™ Produção Industrial HSBC
Mais uma queda na produção e no volume de novos pedidos em maio
Resumo
Os dados de maio indicaram uma segunda queda mensal
tanto na produção quanto no volume de novos pedidos junto
aos fabricantes brasileiros. De um modo geral, as empresas
atribuíram este fato à demanda fraca por parte dos clientes.
Mesmo assim, as taxas de contrações foram modestas
apenas, e mais fracas do que as registradas em abril. Ao
mesmo tempo, perdas de emprego também foram relatadas
em maio, com as taxas de inflação de insumo e de produção
se fortalecendo e atingindo um recorde de alta de onze e doze
meses respectivamente.
Em maio, depois de ajustado para variações sazonais, o
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HSBC Brasil (PMI ) - uma
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consolidação de dados criada para fornecer, em um único
número, uma visão geral e instantânea das condições
operacionais da economia do setor industrial - registrou abaixo
do nível de 50.0, indicativo de ausência de mudanças, pelo
segundo mês consecutivo. Mesmo assim, ao atingir 49.3, valor
inalterado em relação ao registrado em abril, o PMI ficou
apenas ligeiramente abaixo desta marca, indicando uma
deterioração não mais que modesta nas condições de
negócios do setor industrial.
De um modo geral, as empresas que operam no setor
industrial do Brasil atribuíram a deterioração nas condições
operacionais à demanda fraca por parte dos clientes. O
volume de novos pedidos recebidos pelas empresas
monitoradas caiu pelo segundo mês consecutivo em maio,
embora a queda tenha sido modesta apenas e em menor
proporção do que a de abril. Ao mesmo tempo, o volume de
novos pedidos para exportação também caiu em maio, com a
taxa de declínio sendo sólida e a mais forte em 2012.
Refletindo os volumes menores de novos pedidos, os
fabricantes brasileiros reduziram ainda mais a sua produção
em maio. A produção caiu modestamente, e por uma taxa
bastante semelhante à registrada no período anterior da
pesquisa. As empresas monitoradas também reduziram seus
estoques de produtos acabados pelo nono mês consecutivo,
enquanto que o nível de negócios pendentes caiu solidamente
em relação a abril.

o aumento global. Embora a taxa de inflação de preço de
insumos tenha sido a mais forte em onze meses, ela ainda
assim manteve-se mais fraca do que a média de longo prazo
para as séries. As empresas repassaram aos clientes as
cargas mais elevadas de custos aumentando seus preços de
venda. No entanto, o aumento mais recente nos preços
cobrados foi modesto apenas, embora o mais forte em um ano.

Comentário
TM

Comentando sobre a pesquisa PMI
Produção Industrial
Brasil, Andre Loes, o Economista Principal do Grupo no HSBC
no Brasil disse:
“O Índice de Gerentes de Compra (PMI) HSBC Industrial caiu
permaneceu inalterado em maio, em 49,3. Foi o segundo mês
consecutivo em que o PMI industrial ficou abaixo de 50 (após
ter permanecido acima de 50 por todo primeiro trimestre), o
que reforça a percepção de que o setor industrial passa por
um momento delicado, pressionado pelo aumento de custos
de um lado, e pela concorrência de importados pelo outro.
Ainda que a depreciação da moeda brasileira possa gerar
algum alívio, demorará vários meses para que isso se reflita
nos indicadores do setor.”

Pontos-chave
 Queda modesta na entrada de novos trabalhos, com uma
taxa de contração mais fraca do que a de abril



Perdas de emprego pelo segundo mês consecutivo



Taxa de inflação de preço de insumos atinge recorde de
alta de onze meses

Resumo histórico
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50 = nenhuma mudança em relação ao mês anterior
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A quantidade de insumos adquiridos pelas indústrias
brasileiras diminuiu em maio. O declínio das compras foi sólido
e o mais significativo desde outubro de 2011. Ao mesmo
tempo, os prazos de entrega dos fornecedores alongaram-se
ainda mais. Porém, o aumento mais recente nos prazos de
entrega foi marginal apenas, com o índice correspondente
ficando acima da sua média de longo prazo para as séries.
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O setor industrial do Brasil relatou perdas de emprego pelo
segundo mês consecutivo em maio. Os entrevistados que
reduziram suas forças de trabalho citaram, de um modo geral,
as necessidades mais baixas de produção. Porém, os níveis
de contratação caíram marginalmente apenas em maio, com a
taxa de declínio se desacelerando em relação a abril.
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Os custos de insumos enfrentados pelas empresas cresceram
ainda mais em maio, com o aumento dos preços de matériasprimas e as taxas de câmbio desfavoráveis contribuindo para

Taxa ascendente de crescimento
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Taxa ascendente de contração
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Notas aos Editores:
O Índice Gerentes de Compras™ baseia-se em dados compilados a partir de respostas mensais a questionários
enviados a executivos encarregados por compras em mais de 400 empresas industriais. O painel é estratificado
geograficamente e de acordo com o grupo da Classificação Padrão Industrial (Standard Industrial Classification –
SIC), com base na contribuição do setor industrial para o PIB brasileiro. As respostas à pesquisa refletem a mudança,
se houver alguma, no mês em curso comparado ao mês anterior, com base em dados coletados no meio do mês.
Para cada um dos indicadores, o ‘Relatório’ mostra a porcentagem dos respondentes que relatou cada resposta, a
diferença líquida entre o número de respostas mais elevadas/melhores e o de respostas mais baixas/piores, assim
como o índice de “difusão”. Este índice representa a soma das respostas positivas mais a metade das respostas
relatando “ausência de mudanças”.
O Índice Gerentes de Compras™ (PMI™) é uma consolidação de dados baseada em cinco dos índices individuais,
computados de acordo com os seguintes pesos: Novos Pedidos - 0.3, Produção - 0.25, Emprego - 0.2, Prazo de
Entrega dos Fornecedores - 0.15, Estoque de Insumos - 0.1, com o índice de Prazo de Entrega dos Fornecedores
invertido de modo a se mover numa direção comparável.
Os índices de difusão têm as propriedades dos principais indicadores e são medidas sumarizadas convenientes que
indicam a direção predominante da mudança. Um índice acima de 50 indica um aumento global nessa variável, abaixo
de 50 indica um decréscimo global.
A Markit não revisa os dados básicos da pesquisa depois da publicação inicial, mas os fatores de ajustes sazonais
poderão ser revisados de vez em quando se necessário, o que afetará os dados sazonalmente ajustados das séries.
Os dados históricos relativos aos números básicos (não ajustados), as séries sazonalmente ajustadas publicadas
inicialmente e os dados subsequentemente revisados estão disponíveis aos assinantes através da Markit. Por favor,
contatar economics@markit.com .
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economias; essencialmente ajudando as pessoas a satisfazer suas expectativas e realizar suas ambições.
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do Norte e América Latina. Nosso objetivo é ser reconhecido como o banco internacional mais importante do mundo.

Estamos registrados nas bolsas de valores de Londres, Hong Kong, Nova Iorque, Paris e Bermuda. O HSHC Holdings
plc possui mais de 220.000 acionistas em 132 países e territórios.

Sobre a Markit:
A Markit é uma empresa líder de serviços de informação financeira com mais de 2.300 funcionários. A empresa
fornece dados independentes, processamento de avaliações e de negócios entre todas as classes de ativos para
reforçar a transparência, reduzir riscos e aumentar a eficiência operacional. Sua base de clientes inclui os
participantes institucionais mais importantes no mercado financeiro. Para maiores informações, visite www.markit.com

Sobre os PMIs:
As pesquisas PMI™ Índice Gerente de Compras™ estão disponíveis agora para 32 países, e também para regiõeschave incluindo a Zona do Euro. O PMI tornou-se a pesquisa de negócios mais bem-observada em todo o mundo;
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