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A movimentação financeira das pequenas e médias empresas no 
país seguiu em crescimento em abril, ainda que tenha mostrado 
perda de fôlego em comparação com os resultados do mês anterior. 
Mesmo com os grandes desafios macroeconômicos enfrentados 
pelo país após os choques mais intensos da pandemia no biênio 
2020-2021, observamos nos primeiros meses deste ano uma 
importante recuperação da atividade das PMEs brasileiras.

Em abril de 2022, o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs 
(IODE-PMEs) indica que a média da movimentação financeira real das 
pequenas e médias empresas brasileiras apresentou crescimento de 
10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação 

com março de 2022, o índice mostra retração de 10,3% – reflexo, 
em parte, da sazonalidade de abril, que apresenta 

quantidade reduzida de dias úteis, em razão dos 
feriados nacionais que ocorrem no mês. De 

toda forma, apesar da queda na margem, 
o IODE-PMEs de abril/22 revela resultados 
superiores (+2,8%) ao nível médio 
verificado no primeiro bimestre do ano.



+4,1%+29,6% +9,7%+21,5%
ServiçosInfraestrutura IndústriaComércio

Variação anual (YoY %) por setor - Abril/22
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IODE-PMEs* – Abril/2022

Em linhas gerais, a tendência do IODE-PMEs segue positiva nos 
primeiros quatro meses de 2022. Em abril, a evolução da média móvel 
de 12 meses do índice – que permite suavizar movimentos meramente 
sazonais da série histórica – mostrou crescimento de 0,8% na margem.

Segundo as aberturas setoriais do IODE-PMEs, o crescimento do índice 
este mês, frente ao mesmo período do ano anterior, foi puxado pelo 
avanço da movimentação financeira real nos setores de Infraestrutura 
(+29,6%, ante abril/21), Comércio (+21,5%) e Indústria (+9,7%). Já o setor 
de Serviços seguiu em crescimento em termos anuais (+4,1% YoY em 
abril/22), embora com relevante perda de fôlego ante o desempenho 
observado no primeiro trimestre do ano (+10,4% YoY). A exceção continua 
sendo o setor de Agropecuária, em que a movimentação financeira 
real recuou significativamente no período (-27,7%, ante abril/21).

(A) (B) (C) MoM % (A/B) YoY % (A/C) YTD (%)

Índices Abril/2022 Março/2022 Abril/2021 Abril/2022

IODE-PMEs 99,36 110,73 90,25 -10,3% 10,1% 9,5%

IODE-PMEs - Agropecuária 74,30 120,19 102,70 -38,2% -27,7% -10,5%

IODE-PMEs - Comércio 132,31 147,46 108,93 -10,3% 21,5% 16,6%

IODE-PMEs - Indústria 90,41 102,48 82,40 -11,8% 9,7% 9,5%

IODE-PMEs - Infraestrutura 109,49 106,05 84,48 3,2% 29,6% 22,1%

IODE-PMEs - Serviços 108,72 122,41 104,39 -11,2% 4,1% 8,8%

Fonte: IODE-PMEs (Omie)
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Particularmente no setor de Infraestrutura – destaque do mercado de 
PMEs este ano –, o avanço observado tem se concentrado no segmento 
de ‘Obras de Infraestrutura’, em atividades como ‘Construção de rodovias 
e ferrovias’ e ‘Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas’. Tal 
desempenho pode estar relacionado ao pleito eleitoral de 2022. Por outro 
lado, outros segmentos da construção civil (tais como ‘Construção de 
edifícios’ e ‘Serviços especializados para construção’) já parecem sentir 
os efeitos do ambiente econômico mais adverso para investimentos – 
configurado pela elevada taxa básica de juros da economia brasileira 
atualmente –, revelando tendência de queda no período recente.

IODE PMEs  e aberturas setoriais - Variação acumulada do ano (YTD %)

IODE PMEs       |       Agropecuária       |       Comércio       |       Indústria       |       Infraestrutura       |       Serviços
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Já no Comércio, o desempenho positivo no ano vem sendo 
observado pelo avanço disseminado da movimentação 
financeira nos segmentos atacadista e varejista, ainda que 
o setor de ‘Comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas’ mostre fraca performance nos últimos meses. 

O setor de Serviços, por sua vez, apresentou certo desaquecimento em 
abril/22, segundo o IODE-PMEs. Entre as atividades que compõem o 
setor, o enfraquecimento no período recente vem sendo condicionado 
por segmentos como ‘Edição e edição integrada à impressão’, 
‘Pesquisa e desenvolvimento científico’ e ‘Atividades imobiliárias’. Por 
outro lado, há atividades no segmento que vêm destoando da média 
geral, mostrando evolução na tendência média dos últimos meses. É 
o caso, por exemplo, de ‘Agências de viagens, operadores turísticos 
e serviços de reservas’, ‘Alimentação’ e ‘Alojamento’ – setores que 
foram muito afetados nos últimos anos pelos efeitos da pandemia e 
que, atualmente, têm sido beneficiados pelo avanço da vacinação 
no país e pela consequente retomada da mobilidade das pessoas.

Por fim, o setor industrial também mostrou discrepância de desempenho 
em algumas atividades em abril/2022. Enquanto se verifica avanço 
da produção no segmento de ‘Celulose, papel e produtos de 
papel’, houve retração na fabricação de ‘Veículos automotores, 
reboques e carrocerias’ e ‘Outros equipamentos de transporte’.
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Entenda o indicador
Compreendendo a relevância das PMEs no desempenho econômico 
do nosso país, a Omie desenvolveu o Índice Omie de Desempenho 
Econômico das PMEs (IODE-PMEs), que acompanha as atividades 
econômicas das pequenas e médias empresas brasileiras. A pesquisa 
da scale-up Omie é um tipo de apuração inédito entre as empresas 
do segmento e atua como um termômetro econômico das empresas 
com faturamento anual de até R$ 50 milhões, além de oferecer 
uma análise segmentada setorialmente do mercado de PMEs no 
Brasil. Para elaborar os índices, a Omie analisa dados anonimizados 
de movimentações financeiras de contas a receber de mais de 90 
mil clientes, cobrindo 622 CNAEs (de 1.332 subclasses existentes) – 
considerando filtros de representatividade estatística. Os dados são 
deflacionados com base nas aberturas do IGP-M (FGV), tendo como base 
o índice vigente no último mês de análise, com o objetivo de expurgar 
o efeito meramente inflacionário na série temporal, permitindo que se 
observe a evolução das movimentações financeiras em termos reais.

*Notas metodológicas
(1) O IODE-PMEs é um índice que acompanha as tendências das atividades econômicas das PMEs no Brasil, com base na evolução 

da movimentação financeira média real de companhias com faturamento anual de até R$ 50 milhões.

(2) O monitoramento cobre 622 subclasses de CNAEs.

(3) O IODE-PMEs e suas aberturas setoriais são números índices, com base igual a 100 para a média de 2019.

(4) Os dados que compõem as aberturas setoriais Agropecuária e Indústria são deflacionados com base na evolução do IPA-FGV.

(5) Os dados que compõem as aberturas setoriais Comércio e Serviços são deflacionados com base na evolução do IPC-FGV.

(6) Os dados que compõem a abertura setorial Infraestrutura são deflacionados com base na evolução do INCC-FGV.

(7) Para deflacionar os dados gerais do IODE-PMEs, levamos em conta cada abertura do IGP-M e o respectivo peso do setor na 

movimentação financeira do mês de referência.
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