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Sobre os dados do PMI
As pesquisas Índices de Gerente de Compras™ (PMI™) foram criadas para fornecer aos profissionais de
compras, bancos centrais e analistas econômicos dados precisos e em tempo hábil, ajudando-os a
compreender melhor as condições econômicas.
Os dados do PMI baseiam-se em pesquisas mensais de empresas cuidadosamente selecionadas. Estes dados
estão entre os primeiros indicadores das condições econômicas do setor privado publicados mensalmente. Os
resultados da pesquisa produzem variáveis como níveis de produção, de estoque e de empregos, volumes de
novos pedidos e preços tanto no setor industrial quanto no de serviços, assim como nos de construção e de
comércio.
As pesquisas PMI baseiam-se em fatos e não em opiniões, e estão entre os primeiros indicadores das
condições econômicas publicados mensalmente. Uma metodologia consistente permite comparações
internacionais.
As pesquisas alcançam regularmente uma cobertura notável por parte da imprensa, e são amplamente
utilizadas por profissionais de compras no setor industrial, pela alta gerência no setor empresarial, e por
analistas econômicos de instituições financeiras. Particularmente, bancos centrais em vários países usam os
dados do PMI para assisti-los a decidir taxas de juros.
Os entrevistados da pesquisa têm LIVRE ACESSO a estas informações econômicas valiosas, que auxiliam nos
planejamentos dos negócios e nas negociações com os fornecedores.

Pesquisas PMI


Indicadores econômicos altamente conceituados



Rápidas e fáceis de participar



Fáceis de interpretar



Relevantes para os profissionais do setor



Permitem a compreensão das tendências de negócios atuais



Realizadas em mais de 30 países
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Por que participar?
As pesquisas PMI proporcionam aos participantes uma fonte GRATUITA de informações de negócios altamente
conceituadas e dotadas de credibilidade. Os dados atuais disponibilizados aos participantes os ajudam a
entender melhor as condições fundamentais da economia e a identificar os pontos de inflexão do ciclo
econômico. Isto permite um melhor planejamento dos negócios e estratégias de compras otimizadas.
Relevância
Os dados da pesquisa PMI cobrem temas econômicos tangíveis tais como volume de produção, de novos
pedidos, de pedidos para exportações, de empregos, nível de estoques, desempenho dos fornecedores e
tendências de preços. Deste modo, os participantes têm à mão dados relevantes para suas operações de
negócios.
Internacional
Os entrevistados da pesquisa têm acesso livre a uma biblioteca on-line de relatórios econômicos mensais
abrangentes cobrindo 30 países.
Fácil de usar
Ao mesmo tempo em que os dados do PMI são amplamente utilizados por economistas de por instituições
financeiras, os valores da pesquisa são projetados para serem facilmente interpretados pelos profissionais de
imprensa e do mundo de negócios que participam das pesquisas.
Velocidade
As pesquisas PMI são baseadas em um número limitado de perguntas que são rápidas e fáceis de responder.
Os entrevistados da pesquisa podem responder à pesquisa em poucos minutos através de um website
dedicado a este fim.
Oportuna
As pesquisas PMI estão entre os primeiros indicadores econômicos a serem publicados todos os meses. Os
participantes têm acesso aos resultados mais recentes assim que são publicados.
Confiável
As pesquisas PMI são acompanhadas de perto pelos mercados financeiros globais e recebem uma
considerável cobertura da imprensa. Por isso, os participantes podem estar certos de que os resultados são
fidedignos.
Índice de Produção PMI, Zona do Euro

O PMI foi o primeiro indicador
a destacar a queda acentuada
do PIB na Zona do Euro
durnate a crise financeira
mundial no final de 2008, o
enfraquecimento na economia
vinculado à crise da dívida do
Euro em 2011-2012 e a
recente recuperação
econômica em 2013-14.
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Metodologia da pesquisa
Analisada por país e por setor industrial ou de serviço, cada pesquisa PMI é baseada em respostas obtidas de
painéis de altos executivos (ou similares) em mais de 400 empresas. O painel da pesquisa é cuidadosamente
selecionado para representar com precisão a estrutura real destes setores.
Os questionários são completados no segundo semestre de cada mês, e os resultados da pesquisa são então
processados pelos economistas da Markit. Pedimos aos entrevistados que indiquem se as condições de
negócios para um número de variáveis melhoraram, deterioram ou permaneceram iguais em comparação com o
mês anterior. Solicitamos também as razões para quaisquer alterações.
Índices de difusão são calculados para cada variável. Estes índices variam entre 0 e 100, com níveis de 50,0
indicando uma ausência de mudanças em relação ao mês anterior. As leituras acima de 50,0 indicam uma
melhoria ou aumento em relação ao mês anterior. E as abaixo de 50,0 indicam uma deterioração ou diminuição
em relação ao mês anterior. Quanto maior a divergência em relação a 50,0, maior a taxa de mudança indicada.
Uma lista completa das variáveis da pesquisa é mostrada abaixo

Setor Industrial

Serviços

Construção

Produção

Atividade de
Negócios

Atividade Total

Novos Pedidos
Novos Pedidos para
Exportação
Pedidos em Atraso

Entrada de Novos
Negócios
Negócios Pendentes

Atividade
Residencial
Atividade Comercial

Preços Cobrados

Atividade de
Engenharia Civil

Custo de Insumos

Novos Pedidos

Custo de Insumos

Emprego

Emprego

Prazo de Entrega
dos Fornecedores

Expectativa de
Negócios

Compras de Insumo

Preço de Bens
Finais

Estoque de Bens
Finais
Compra de Insumos
Estoque de Insumos
Emprego

Prazo de Entrega
dos Fornecedores
Custos de Insumos

Economia como
um todo
Produção
Novos Pedidos
Novos Pedidos para
Exportação
Pedidos em Atraso
Preço de Bens
Finais
Custos Totais
Custo de Insumos
Custo de
Funcionários

Uso Subempreiteiro

Prazo de Entrega
dos Fornecedores

Disponibilidade de
Subempreiteiros

Compra de Insumos

Taxas de
Subempreiteiros

Estoque de Insumos
Emprego

Qualidade dos
Subempreiteiro
Expectativa de
Negócios
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Cobertura oferecida
PMI Setor industrial
Global
Zona do Euro
Áustria
Brasil
Canadá
China
Colômbia**
República Tcheca
França
Alemanha
Grécia
Índia
Indonésia
Irlanda
Itália
Japão
Malásia
México
Holanda
Polônia
Rússia
Coréia do Sul
Espanha
Taiwan
Turquia
Grã-Bretanha
Estados Unidos
Vietnã
**em fase de desenvolvimento

PMI Setor de Construção
Zona do Euro
França
Alemanha
Irlanda
Itália
Grã-Bretanha
PMI Economia como um
todo
Egito*
Hong Kong
Quênia
Líbano
Emirados Árabes Unidos*
Arábia Saudita*
Cingapura
África do Sul
*exceto o setor petrolífero

Outros Relatórios
PMI dos Setores Asiáticos
Dubai Monitorador Econômico
Dubai Monitorador Imobiliário
Emprego Regional Inglês
PMI dos Setores Europeus
PMI Varejo Zona do Euro
PMI Varejo da França
PMI Varejo da Alemanha
PMI Varejo da Itália
Perspectiva de Negócios
PMI Setores da Indústria
Eletrônica
PMI Metais
PMI Setores Globais
PMI Produtividade
Propriedade Comercial*
Finanças das Famílias*
Empregos*
Orçamentos de Marketing*
PMI Regiões*
Empregos na Escócia
*Apenas Grã-Bretanha

PMI Setor de Serviços
Global
Zona do Euro
Brasil
China
França
Alemanha
Índia
Japão
Irlanda
Itália
Rússia
Espanha
Grã-Bretanha
Estados Unidos
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Depoimentos
“Eu utilizo os dados para verificar as tendências de produção e dos produtos de consumo, e .... para auxiliar
a planejar a nossa estratégia de aquisições para o futuro.”
Vice-Presidente Global de Compras, Hull
“O PMI é uma medida ‘barômetro’ muito útil que permite que tendências e desenvolvimentos sejam transmitidos
aos funcionários de compra, assim como à alta gerência da empresa para auxiliar as nossas estratégias de
negócios.”
Gerente de Compras, Dudley
“Estes dados são usados todos os meses em uma atualização econômica para nossas fábricas e empresas
de produtos. Os dados são muito úteis para monitorar a posição real e o desenvolvimento do mercado, e são
amplamente utilizados para o planejamento.”
Diretor Executivo, Hemel Hempstead
“O relatório mensal é de valor inestimável para nós. Porque reflete o “mundo real”, ao invés do dos estatísticos,
ele nos permite medir o nosso desempenho em relação a um ponto de referência confiável. Não conhecemos
nada melhor.”
Integrante da pesquisa PMI Setor de Serviços da Grã-Bretanha desde 1996
“Os dados revelaram-se um indicador extraordinariamente valioso do que está para acontecer.”
Integrante da pesquisa PMI Setor de Serviços da Grã-Bretanha desde 2005
“Eu avalio os dados mensalmente para utilizá-los em negociações com fornecedores e nos relatórios gerenciais
para a Diretoria.”
Gerente de Compras, Plymouth
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Interpretando os dados da pesquisa PMI
O ciclo de expansão-contração
É útil, em primeiro lugar, considerar um típico, embora extremamente simplificado, padrão de eventos num
clássico ciclo de "expansão-contração" de negócios. Durante um período de expansão econômica, o nível de
empregos tipicamente cresce (e o de desemprego cai) e a demanda por matérias-primas aumenta. Se o nível
de empregos e a demanda por matérias-primas crescem por taxas apropriadamente rápidas é comum então
haver uma escassez de mão de obra qualificada e pontos de estrangulamento na cadeia de suprimentos.
Quando a demanda excede a oferta, os preços tendem a subir. Os rendimentos, salários e preços das matériasprimas começarão, portanto, a aumentar. A inflação dos preços de varejo pode então recrudescer já que os
custos mais elevados são repassados ao consumidor.
O padrão de prescrição da política econômica para o aumento da inflação no comércio é um crescimento das
taxas de referência do banco central, que, ao aumentar os custos dos empréstimos para as empresas e para o
consumidor, restringe a demanda. Deste modo, os preços e o crescimento econômico tendem a crescer por
taxas mais lentas. Quando a demanda foi reduzida o suficiente, as taxas de juros podem ser reduzidas
novamente, estimulando assim o crescimento econômico.
Gráfico 1: Ciclo de expansão-Contração
Taxas de juros
caem

Crescimento
econômico é
estimulado

Crescimento econômico

Aumentam as

se desacelera

contratações e a
demanda por matériasprimas

Taxas de
Acontecem escassez de mão de obra

juros

qualificada e problemas com

crescem

abastecimento
Salários dos
Inflação aumenta

funcionários e os

com preços mais

preços das
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repassados aos
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As pesquisas PMI fornecem séries temporais de variáveis relevantes para várias etapas importantes no ciclo
acima, permitindo que os analistas avaliem o ritmo de crescimento econômico e verifiquem se desequilíbrios
entre a demanda e a oferta estão se consolidando e se os preços estão, portanto, aumentando.
Vários dos indicadores são diretamente comparáveis tanto para o setor industrial quanto para o de serviços. Por
exemplo, a "atividade de negócios" no setor de serviços é o equivalente direto à "produção" do setor industrial, e
o "volume de novos negócios recebidos" do setor de serviços é o equivalente direto ao "volume de novos
pedidos" do setor industrial.
Muitas destas variáveis serão, claro, de importância não só para os formuladores de políticas econômicas, mas
também para aqueles que monitoram o desempenho e a lucratividade das empresas. O comportamento das
variáveis é analisado nas páginas a seguir, com exemplos dados para o setor industrial da Zona do Euro.
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Produção, novos pedidos e negócios pendentes
As mudanças no volume de novos pedidos impulsionam o crescimento da produção econômica. Os dados do
PMI também podem ajudar a identificar os desvios nesta relação, tais como adiantamentos e atrasos. Estes
muitas vezes ocorrem devido a demoras no ajuste da produção em relação à demanda, especialmente no setor
industrial.
No setor de serviços, a produção é medida pelo "índice de atividade de negócios" e os volumes de novos
pedidos são medidos por mudanças no “índice de entrada de novos negócios”.
Gráfico 1: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Os pedidos em atraso/negócios pendentes variam de acordo com a quantidade de novos pedidos/novos
negócios recebidos pelas empresas do setor industrial/de serviços.
Quando o volume de novos pedidos/de novos negócios aumenta, podem ocorrer desequilíbrios de
abastecimento e os pedidos em atraso/negócios pendentes se acumulam.
Gráfico 2: Setor Industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Volume de novos pedidos e compra de insumos
A quantidade de produtos adquiridos pelos fabricantes para utilização no processo de produção varia
diretamente em relação ao volume de novos negócios recebidos.
Gráfico 3: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Compras de insumos e atrasos na cadeia de fornecimento
O desempenho dos fornecedores varia de acordo com a quantidade de produtos comprados pelos fabricantes
para utilização no processo de produção. Quando a demanda por insumos cresce, aparecem restrições na
capacidade de produção e os prazos de entrega se alongam (o índice de prazos de entrega cai para um valor
abaixo de 50)...
Gráfico 4: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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… resultando num relacionamento inverso entre compras e rapidez de entrega pelos fornecedores.
Gráfico 5: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Atrasos na cadeia de suprimentos e preços de insumos
Quando os fornecedores ficam mais ocupados e surgem gargalos, a demanda excede a oferta dando origem a
um "mercado de vendedores", o que impulsiona os preços de insumos para cima.
Gráfico 6: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Preço de insumos e produção
Portanto, existe uma relação direta entre a produção industrial e os preços de matérias-primas (insumos).
Porém, as mudanças nos preços de insumos vão estar defasadas em relação a mudanças na produção.
Gráfico 7: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Preço de insumos e preços cobrados
Existe uma estreita relação entre os preços de insumos e os preços cobrados, já que as empresas tendem a
elevar os preços cobrados por seus produtos/serviços quando o custo médio de seus insumos aumenta.
O diferencial entre a inflação de preços cobrados pelos produtos e a inflação de preço de insumos pode fornecer
informações sobre a capacidade das empresas de repassar custos mais elevados aos clientes (poder de fixação
de preços).
A diferença entre a inflação de preços cobrados por produtos e a inflação de custo de insumos é também um
"barômetro" da pressão sobre as margens de lucro nos setores de produção e de serviços.
Gráfico 8: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
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Produção e estoques
As mudanças nos estoques de produtos acabados são defasadas em relação a mudanças na produção...
Gráfico 9: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
65.0

52.0

60.0

50.0

55.0

48.0

50.0
46.0
45.0
44.0

40.0
Produção

42.0

35.0
Estoque de Bens Finais

30.0

40.0

… com a produção sendo impulsionada por mudanças nos registros de pedidos menos as mudanças nos níveis
de estoque.
Gráfico 10: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças

diferença

65.0

20.0

60.0

15.0
10.0

55.0

5.0

50.0

0.0

45.0

-5.0

40.0

-10.0
-15.0

35.0
30.0

-20.0
Produção

Novos Pedidos - Estoques de Bens Finais

25.0

-25.0
-30.0

/ 13
O PMI™ e o Purchasing Manager’s Index™ são marcas registradas ou licenciadas da Markit Economics Limited.

Markit PMITM

Produção e empregos
O nível de empregos é diretamente correlacionado com as mudanças na produção (ou com a atividade de
negócios no setor de serviços). Quaisquer divergências na correlação fornecem informações importantes sobre
o fator capital:trabalho e sobre o crescimento da produtividade.
Com o tempo, a produção tenderá a crescer por um ritmo mais rápido do que o nível de empregos já que as
indústrias usam capital cada vez mais intensivamente e reduzem as horas de trabalho por unidade de produção.
Se o nível de empregos crescer por um ritmo mais rápido do que a produção, a produtividade diminuirá.
Gráfico 11: Setor industrial, Zona do Euro
sa, Índice de Difusão, 50 = ausência de mudanças
65.0

60.0

60.0

55.0

55.0
50.0

50.0
45.0

45.0

40.0
35.0

40.0

Produção
Emprego

35.0

30.0
25.0

30.0

Relatórios detalhados de setores PMI
Os relatórios de pesquisas PMI da Markit monitoram produção, novos pedidos, preços, emprego, etc...
permitindo que os entrevistados se informem sobre as tendências em mercados importantes de indústrias
fornecedoras de relevância para seus negócios.
Estes relatórios detalhados estão disponíveis gratuitamente para os membros da pesquisa, abrangendo regiões
geográficas amplas, incluindo medidas Globais, Europeias e Asiáticas.
Produtos Químicos
Silvicultura & Produtos de Papéis
Metais & Mineração
Automóveis & Autopeças
Comida
Bebidas
Produtos domésticos & de uso pessoal
Mídia
Turismo & Lazer
Bancos
Seguradoras
Outros Setores Financeiros

Imobiliária
Serviços de Saúde
Farmacêuticos & Biotecnologia
Máquinas & Equipamentos
Materiais de Construção
Serviços Comerciais & Profissionais
Engenharia de Construção
Industriais em Geral
Transporte
Equipamentos de Tecnologia
Software & Serviços
Serviços de Telecomunicações
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Mais informações e como participar
Para participar da pesquisa PMI, por favor, clique aqui
http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/JoinUs
Para mais informações sobre as pesquisas PMI, por favor, entre em contato:
Email: economics@markit.com
Tel: + 44 1491 461 000
Markit Economics
Videcom House
Newtown Road
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HG
United Kingdom

Sobre a Markit
A Markit é uma fornecedora global e diversificada de serviços de informações financeiras. Nós fornecemos
produtos que reforçam a transparência, reduzem os riscos e aumentam a eficiência operacional. Nossos
clientes incluem bancos, fundos de hedge, gerentes de ativos, bancos centrais, reguladores, auditores,
administradores de fundos e companhias de seguros. Fundada em 2003, empregamos aproximadamente 4.000
pessoas em 11 países. As ações da Markit são negociadas na Nasdaq com o símbolo MRKT.
Para saber mais, visite www.markit.com
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