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PMI™ Produção Industrial HSBC
Deterioração das condições operacionais do setor industrial se estende até
agosto
Resumo
As condições de negócios do setor industrial brasileiro
continuaram a se deteriorar em agosto, com relatos fornecidos
pelas empresas monitoradas de declínios adicionais na
produção e no volume de novos pedidos . O PMI aumentou
durante o último mês indicando, de um modo geral, uma
deterioração marginal, com as taxas de contração se
atenuando em relação a julho. A redução na entrada de novos
trabalhos levou as empresas a reduzir ainda mais o número de
funcionários.
TM

do setor industrial
O Índice Gerente de Compras
TM
sazonalmente ajustado – HSBC, Brasil (PMI ) – subiu de 48.5
para 49.4 em agosto, indicando mais uma deterioração,
embora mais lenta, das condições operacionais do país.
A produção no setor industrial brasileiro caiu pelo segundo
mês consecutivo em agosto, em meio a evidências de
volumes mais baixos de entrada de novos trabalhos. Porém, a
taxa de contração se desacelerou para um ritmo marginal.
Foram registradas diminuições tanto no setor de bens
intermediários quanto no de bens de investimentos, enquanto
que os produtores de mercadorias continuaram a indicar um
crescimento.
Níveis mais baixos de novos pedidos têm sido registrados por
dois meses consecutivos, com a pesquisa mais recente
indicando um ritmo mais lento e marginal de contração. Os
entrevistados que indicaram uma queda no volume de entrada
de novos trabalhos concluíram que isto se deveu ao
enfraquecimento da demanda e ao aumento da concorrência
com os fabricantes chineses. Os volumes de pedidos
recebidos caíram tanto para os produtores de bens
intermediários quanto para os de bens de capital, enquanto
que os produtores de mercadorias indicaram um crescimento.
Os negócios para exportação caíram mais uma vez em agosto,
refletindo em parte uma demanda mais fraca proveniente dos
clientes argentinos e europeus. Ao mesmo tempo, a atividade
de compra contraiu-se ligeiramente em agosto.
Uma queda no volume de novos pedidos contribuiu para outra
redução dos níveis de negócios inacabados, a mais rápida
desde novembro de 2012. Em resposta à capacidade
produtiva ociosa e ao menor número de projetos, os
fabricantes reduziram suas forças de trabalho em agosto. O
declínio mais recente do nível de empregos foi moderado, e o
quinto em meses consecutivos. Os dados do setor destacaram
perdas de empregos em todas as três categorias monitoradas,
com a queda mais rápida sendo observada pelos produtores
de bens de capital.
Em meio a relatos de uma depreciação persistente do real em
relação ao dólar americano, as cargas de custos dos
fabricantes cresceram pela taxa mais acentuada em quase
cinco anos em agosto. De modo semelhante, os preços
médios de venda aumentaram ainda mais. A taxa de inflação
de preços cobrados permaneceu robusta, mas se desacelerou
em relação ao pico de cinco anos observado em julho devido à
continuidade das pressões competitivas.

Os dados de agosto ressaltaram outra contração de estoques
existentes no setor brasileiro de produção de mercadorias. Os
estoques de matérias-primas e de mercadorias pré-fabricadas
foram reduzidos por um ritmo modesto, porém mais rápido. Os
estoques de produtos finais também caíram ligeiramente, e
por uma taxa basicamente semelhante àquela registrada no
mês anterior.

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 Compras do setor industrial (PMI)
HSBC Brasil encerrou agosto em 49,4. Trata-se de uma
melhora com relação ao resultado de julho (48,5), mas ainda
indica contração na atividade econômica no setor industrial,
mesmo que num ritmo inferior ao do mês anterior. A produção
e os volumes de novos pedidos continuaram a cair, mas as
taxas de contração desaceleraram. O indicador também
mostra riscos para a inflação: os custos das empresas subiram
no ritmo mais alto desde outubro de 2008 – reflexo da
depreciação cambial – e ainda que os preços de bens finais
tenham subido num ritmo levemente inferior ao observado em
julho, ainda foi o segundo pior resultado desde outubro de
2008.”

Pontos-chave
 PMI sobe para 49.4, mas permanece em território de
contração



Produção cai por um ritmo marginal e mais lento



Entrada de novos trabalhos diminui e empresas reduzem
número de funcionários

Resumo histórico
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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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