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Carta Omie

Caros,
Estamos muito satisfeitos
em apresentar, em primeira
mão, o nosso Índice Omie de
Desempenho Econômico das
Pequenas e Médias Empresas
(IODE-PMEs) – um instrumento
de pesquisa acessível e ágil que
mostra as atividades econômicas
de empresas com faturamento
anual de até R$ 50 milhões.
O IODE-PMEs é o primeiro indicador
com abrangência nacional
que acompanha e analisa a
movimentação econômica
e o desempenho das PMEs
brasileiras. Foi desenvolvido
pelo nosso Núcleo de Estudos e
Índices Econômicos, uma nova
área estruturada para produzir
estatísticas de acompanhamento
da economia brasileira, com
ênfase no mercado de PMEs.
A divulgação da análise
segmentada será realizada
trimestralmente, e mensalmente
teremos a análise macro
do desempenho das PMEs.
Além disso, o novo indicador
nos possibilitará analisar o
desempenho econômico em datas
comerciais e diante de fatores
externos que possam impactar a
movimentação das empresas.
Sempre estamos em busca de
ir além para colaborar com o
crescimento do ecossistema
empreendedor brasileiro, com
base em três pilares fundamentais:
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tecnologia para gestão
empresarial, serviços financeiros
e educação empreendedora,
os quais consideramos
requisitos essenciais para o
crescimento das empresas.
Na esteira de sempre levar
inovação a esse ecossistema,
percebemos que o nosso
software de gestão é uma fonte
confiável para entendermos
o andamento do mercado de
PMEs no país. O software da
Omie concentra o faturamento
de R$ 14 bilhões em notas fiscais
por mês em todos os principais
segmentos da economia.
Assim, vimos que poderíamos
expandir e analisar o andamento
dos números anonimizados e
agregados da movimentação
financeira das empresas – não
apenas números gerais, mas
uma análise segmentada e
estratégica de cinco grandes
setores: Agropecuário, Comércio,
Indústria, Infraestrutura e Serviços.
Os índices econômicos elaborados
pela Omie irão aprofundar a
análise recorrente do desempenho
do mercado empresarial brasileiro.
Além de indicar os setores em
que as PMEs mostram melhor
performance em determinado
período, o acompanhamento
dos índices permitirá identificar
atividades que necessitam de
políticas setoriais específicas.

Adicionalmente, diante de um choque
externo na economia – assim como foi
a pandemia de Covid-19 em 2020 –, o
acompanhamento do IODE-PMEs permitirá
a rápida identificação das atividades
econômicas mais afetadas, que irão
necessitar de políticas específicas para
garantir a manutenção da operação e,
especificamente, do emprego no segmento.
Para contadores e empresários em geral,
novos indicadores econômicos também
têm clara contribuição, ao aumentar
o nível de informação disponível no
ambiente de negócios do nosso país
e, consequentemente, aperfeiçoar os
processos de tomada de decisão com base
em dados. Dessa forma, além de elevar o
conhecimento sobre o mercado no qual
seu negócio está diretamente inserido,
o IODE-PMEs permitirá que o empresário
acompanhe detalhadamente os setores
relacionados com sua atividade.
Conhecer e analisar movimentos sazonais
e atípicos de alguns setores é fundamental
para que os empreendedores brasileiros
aprimorem seu nível de planejamento e
estejam mais preparados para lidar com
certas turbulências no ambiente econômico.
Esperamos que vocês aproveitem
as informações e tenham uma boa
jornada ao longo desse material.
Marcelo Lombardo
CEO & Co-Founder da Omie
Rafael Olmos
CTO & Co-Founder da Omie
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Quem Somos

Existimos para
libertar empresas

O nosso propósito é levar
prosperidade para as empresas
brasileiras, destravando o seu
potencial e criando um alicerce
sólido para o seu crescimento.
Fazemos isso através de um
software de gestão empresarial
completo e perfeito para todos
os tipos de negócios, provendo
acesso a serviços financeiros
e a educação empreendedora
de alta qualidade e gratuita.
Nessa jornada, os contadores
são nossos grandes aliados,
ajudando seus clientes a extraírem
o máximo de nossas soluções e
os impulsionando ainda mais em
sua trajetória de crescimento,
assumindo, assim, um papel
cada vez mais estratégico no
desenvolvimento econômico do
país. Acreditamos que é possível
criarmos juntos, Omie, clientes
e contadores, um ambiente em
que o sucesso se torne regra para
quem quer empreender no Brasil.

Nossa Missão

Reduzir o gap de eficiência nas
pequenas e médias empresas
brasileiras, ajudando nossos
clientes a serem mais produtivos
e competitivos, vivendo seu
pleno potencial empreendedor.
Fazemos isso através de três
pilares: software de gestão online,
educação empreendedora e
acesso a serviços financeiros,
facilitando o acesso a linhas
de crédito e soluções para
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apoio à gestão de pequenas e
médias empresas, como o Itaú
Meu Negócio Gestão by Omie,
produto em parceria com o banco
Itaú, que faz a integração dos
sistemas de gestão e financeiro.
Levantamos mais de R$
690 milhões em rodadas de
investimento, com importantes
investidores brasileiros e
internacionais, como Softbank Latin
America Fund, Tencent, Riverwood
Capital e Astella Investimentos,
para tornar as empresas mais
eficientes e criar os fundamentos
necessários para o seu
crescimento. Os recursos captados
são direcionados para acelerar
ainda mais essa transformação.
Em nossa trajetória de M&A,
adquirimos diversas empresas que
ajudam a completar a jornada
de nossos clientes e evoluir a
sua experiência, e todas essas
aquisições combinadas oferecem
soluções para que empresas
e contadores operem em um
novo patamar de eficiência.
Recentemente, anunciamos a
compra do Banco Digital Linker,
para ampliar ainda mais a
oferta de serviços bancários.

Números em
destaque

87 mil clientes
104 franquias
14 bi em notas fiscais por mês
19 mil escritórios
contábeis parceiros
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Propósito Omie

O nosso propósito é levar
prosperidade para as empresas
brasileiras, destravando o seu
potencial de crescimento.

Nossa Visão

Lideramos a transformação digital,
servindo empreendedores e
contadores para impulsionarmos
juntos a economia do Brasil.

Valores Omie

Nossa cultura é o reflexo do
pensamento das pessoas
que trabalham aqui, que
compartilham uma série de
valores que se refletem em
todas as ações do nosso dia a
dia. Acreditamos que pessoas
constroem uma grande empresa,
não apenas tecnologia, por
isso somos fanáticos por
esses seis itens abaixo:
Execution
Há inovação a partir da excelência
em qualquer execução.
Trust
Confiança, transparência e
lealdade entre equipes e parceiros.
The Journey Matters
Com os desafios diários, construímos
a mais incrível experiência.
Perpetual Learner
Aprendizado contínuo é o nosso
motor e principal diferencial.
Passion
É o que nos move a alcançar nossos
objetivos de forma incansável.
Entrepreneurship
O risco faz parte: é conhecimento,
é crescimento, é empoderamento.

CHEGOU O
IODE-PMEs,
o índice econômico
que faltava
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IODE

Um novo olhar
para as Pequenas e
Médias Empresas
O Índice Omie de Desempenho
Econômico analisa o setor que
movimenta 1/3 do PIB nacional.
No Brasil, as Pequenas e Médias
Empresas representam 30%
do PIB e mais da metade do
total de empregos formais,
segundo dados do Sebrae. Dada
a importância desse mercado
para garantir a sobrevivência da
economia do país, o Índice Omie
de Desempenho Econômico de
Pequenas e Médias Empresas
(IODE-PMEs) chega com o
propósito de aprimorar o nível
de informação disponível no
Brasil sobre o desempenho das
diversas atividades econômicas
deste nicho do mercado.

622
atividades
econômicas
monitoradas
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O IODE-PMEs será um termômetro
econômico dos negócios com
faturamento anual de até R$ 50
milhões, além de oferecer dados
segmentados setorialmente do
mercado de PMEs. Com essas
informações será possível
acompanhar a evolução do setor e
fazer previsões de comportamento
e impactos na economia.
A Omie entende que a
disponibilização dessas
informações contribui para:
• a compreensão mais
detalhada do comportamento
da economia brasileira;
• a definição de políticas
públicas setoriais;
• e a ampliação no nível de informação
do empresariado, que poderá
aprimorar a sua visão sobre o
comportamento do mercado em
que seu negócio está diretamente
inserido e avaliar com mais
ferramentas o desempenho de setores
relacionados com sua atividade.

Os dados disponibilizados serão
também segmentados por setor,
o que permitirá visualizar quais
atividades estão contribuindo
positivamente ou negativamente
no desempenho do mercado
de PMEs no país, e por região,
possibilitando identificar as
regiões de destaque na economia
brasileira, tendo como foco
este nicho do mercado.
Para elaborar os índices, são
monitoradas tendências de 622

atividades econômicas deste universo
de empresas, a partir da análise de
dados anonimizados sobre a evolução
de movimentações financeiras do
sistema Omie, que conta com mais de
87 mil clientes [saiba mais sobre nossa
metodologia na página seguinte]. As
microatividades econômicas monitoradas
compõem cinco grandes setores:
Agropecuário, Comércio, Indústria,
Infraestrutura e Serviços. A fim de
observar a evolução das movimentações
financeiras em termos reais, os dados
são deflacionados com base nas
aberturas do Índice Geral de Preços –
Mercado da Fundação Getúlio Vargas
(IGP-M/FGV), tendo como base o índice
vigente no último mês de análise.

Um termômetro
econômico dos negócios
com faturamento anual
de até R$ 50 milhões.
Os relatórios com IODE-PMEs serão
disponibilizados mensalmente ao
mercado, sendo que a cada trimestre
publicaremos análises completas sobre
o período. A partir desse monitoramento
contínuo, será possível avaliar quais
atividades estão elevando ou retraindo
os indicadores, a fim de ajudar
empresários, estudiosos e interessados
a entender o comportamento do
mercado de PMEs no Brasil.
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IODE

PMEs em números
Emprego nas PMEs (part.%)
75
73
71
69
67
65
63
61
59
Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Brasil

Pequenos negócios no PIB (part.%) ----% do PIB
31
29.4

30
29
28

29.5

30

28.6

27.2

27

26.7

27

26

@2009

@2010

@2011

@2012

@2013

@2014

@2015

@2016

@2017

Distribuição de CNPJs no Brasil

9%

33%

Comércio

Indústria

8%

Infraestrutura

49%

Serviços

1%

Agropecuário
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Metodologia

Como nascem os índices econômicos?

Entenda a metodologia empregada para a construção do IODE-PMEs.
O Índice Omie de Desempenho Econômico de Pequenas e
Médias Empresas (IODE-PMEs) monitora o comportamento das
atividades econômicas das PMEs no Brasil, a partir da análise de
dados anonimizados acerca da evolução das movimentações
financeiras setoriais no sistema Omie. O recorte são as Pequenas
Médias Empresas (PMEs) com faturamento anual de até R$
50 milhões, que estão classificadas em 622 subclasses da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs)
das 1.332 existentes, 73 divisões das 87, e 18 seções das 21.
Não são monitoradas as atividades de nenhum cliente específico.
Os relatórios são desenvolvidos para fornecer dados úteis aos
empresários e interessados no setor econômico, obedecendo
de forma rigorosa aos protocolos de privacidade – garantidos
aos clientes pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). O
objetivo da Omie é observar o fluxo das atividades econômicas.
Por isso, os relatórios não focam a divulgação de valores
monetários, e sim os números das atividades econômicas, que
apresentam dados sobre crescimento ou retração dos setores.
O indicador é um número índice, que tem como base a média observada
em 2019 – ano anterior aos choques causados pela pandemia de
Covid-19 na atividade econômica das PMEs. A análise parte primeiro de
um índice geral aberto por setores: Agropecuário, Comércio, Indústria,
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Infraestrutura e Serviços. Ao
afunilar os dados de cada setor, é
possível avaliar o desempenho da
seção e da divisão de determinada
CNAE. É importante observar que
a dispersão setorial dos dados
do IODE-PMEs é consistente com
a dispersão de CNPJs ativos
no Brasil. A fim de verificar a
consistência dos dados, foram
feitos testes comparativos com
o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), assim
como com dados das pesquisas
setoriais mensais realizadas pelo
IBGE. Os resultados comparados
apresentam elevada correlação
[conforme gráficos abaixo].
Os dados são deflacionados
com base nas aberturas do

Índice Geral de Preços – Mercado
da Fundação Getúlio Vargas
(IGP-M/FGV)1, tendo como
base o índice vigente no último
mês de análise. Desse modo, o
efeito meramente inflacionário
na série temporal é removido,
permitindo ser observada a
evolução das movimentações
financeiras em termos reais.
O IODE-PMEs é aferido e divulgado
mensalmente, o que possibilita
uma análise das movimentações
das atividades do momento
presente. A reunião desses
dados acumulados mês a mês
permitirá um estudo completo do
comportamento das PMEs durante
o ano, tanto em visualização geral
dos dados quanto por setor.
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(1) Os dados que compõem as aberturas setoriais Agropecuário e Indústria são deflacionados com base na
evolução do IPA-FGV. / Os dados que compõem as aberturas setoriais Comércio e Serviços são deflacionados
com base na evolução do IPC-FGV. / Os dados que compõem a abertura setorial Infraestrutura são deflacionados
com base na evolução do INCC-FGV. / 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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As PMEs
em 2021

13

Análise Geral

Estabilidade em ano
de recuperação
O IODE-PMEs demonstra
que, em relação a 2020,
2021 foi um ano estável para
negócios com faturamento
de até 50 milhões ao ano.
O ano de 2021 não foi fácil para os
pequenos e médios empresários
brasileiros. Nos primeiros
meses, com a segunda onda
de Covid-19, muitos negócios
tiveram de permanecer fechados
ou sentiram uma forte queda de
movimentação com as restrições
de circulação da população. Do
outro lado da ponta, os clientes e
consumidores foram impactados
com a redução dos auxílios de
renda e com a alta da inflação
sobre a cesta de consumo básica
(combustível, energia elétrica e
alimentos), o que fez com que
o poder de consumo de boa
parte da população caísse. A
movimentação financeira real
das PMEs brasileiras, no entanto,
permaneceu relativamente
estável. É o que demonstra o
primeiro relatório do Índice Omie
de Desempenho Econômico
das PMEs (IODE-PMEs).
O IODE-PMEs mostra uma retração
de 0,1% comparado a 2020.
Com um fraco desempenho no
primeiro trimestre e recuperação
gradual no restante do ano, o
indicador permaneceu estável
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ante 2020. O maior controle da
crise sanitária, a partir do avanço
da vacinação contra a Covid-19
no Brasil, deu uma uma injeção
de ânimo em dois setores da
economia: Comércio e Serviços,
que apresentaram um expressivo
aumento de +11,7% e +13,5%,
respectivamente. Por outro lado,
Agropecuário (-10,7% em relação
a 2020), Indústria (-5,9%) e, em
menor medida, Infraestrutura
(-0,3%) tiveram fraco desempenho.
Os dados filtrados por região
demonstram que, assim como
o país, as pequenas e médias
empresas do Sudeste também
permaneceram estáveis, com
um crescimento de apenas 0,1%
em 2021. Centro-Oeste e Norte
apresentaram ligeiro aumento
de 2,6% e 1,8%, respectivamente,
enquanto a região Sul superou as
demais com 4,0%. O Nordeste foi a
única região com retração: -2,9%.
Acompanhe nas páginas
seguintes a Tabela Índice Omie
de Atividade das PMEs com dados
mensais, bem como os gráficos
geral, por setor e por região.
• O IODE-PMEs é apurado
mensalmente. Confira os índices
levantados ao longo de 2021.
• Gráfico geral IODE-PMEs mostra a
variação ao longo dos meses.
• Veja as movimentações econômicas
das PMEs por região.
• Confira a movimentação de
cada setor em 2021.

IODE em números
Resultado de 2021

Divisão das Atividades Econômicas

Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAEs).
622 das 1.332 existentes, 73
divisões das 87, e 18 seções das 21.

O IODE-PMEs
mostra uma
retração de

0,1%

Resultado por setor

+11,7%

Comércio

+13,5%

-10,7%

Serviços

Agropecuária

-5,9%

Indústria

-0,3%

Infraestrutura

Números por região geográfica

1,8%

Norte

-2,9%

Nordeste

2,6%

Centro-Oeste

0,1%

Sudeste

4,0%

Sul

1,2%
em 2022
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PREVISÃO DE
CRESCIMENTO

Desempenho Regional (4T21 YoY%)
Desempenho Regional (2021 YoY%)

13,4% -5,7%
1,8% -2,9%
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-19%
2,6%

6,2%
0,1%

-4,6%
4,0%

Desempenho trimestral do IODE-PMEs e de suas aberturas setoriais
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IODE - PMEs

IODE - PMEs - Agropecuária

IODE - PMEs - Comércio

IODE - PMEs - Indústria

IODE - PMEs - Infraestrutura

IODE - PMEs - Serviços

IODE acompanha sistematicamente as PMEs
Fonte: Omie

Ano
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Tri

Mês

Índice Omie de Desempenho
Econômico das PMEs

YoY %

MoM %

Número índice (base: média 2019=100)

Variação anual

Variação na margem

2020

1T2020

jan.-20

100,43

6,2%

-11,9%

2020

1T2020

fev.-20

92,23

-1,7%

-8,2%

2020

1T2020

mar.-20

99,46

11,3%

7,8%

2020

2T2020

abr.-20

87,32

-7,1%

-12,2%

2020

2T2020

mai.-20

86,70

-10,1%

-0,7%

2020

2T2020

jun.-20

96,27

7,1%

11,0%

2020

3T2020

jul.-20

104,59

4,1%

8,6%

2020

3T2020

ago.-20

97,29

-8,7%

-7,0%

2020

3T2020

set.-20

100,07

-2,2%

2,9%

2020

4T2020

out.-20

105,42

-3,5%

5,3%

2020

4T2020

nov.-20

105,50

-3,5%

0,1%

2020

4T2020

dez.-20

112,97

-0,9%

7,1%

2021

1T2021

jan.-21

90,25

-10,1%

-20,1%

2021

1T2021

fev.-21

88,24

-4,3%

-2,2%

2021

1T2021

mar.-21

99,60

0,1%

12,9%

2021

2T2021

abr.-21

90,25

3,4%

-9,4%

2021

2T2021

mai.-21

94,86

9,4%

5,1%

2021

2T2021

jun.-21

94,32

-2,0%

-0,6%

2021

3T2021

jul.-21

97,23

-7,0%

3,1%

2021

3T2021

ago.-21

101,98

4,8%

4,9%

2021

3T2021

set.-21

102,30

2,2%

0,3%

2021

4T2021

out.-21

102,77

-2,5%

0,5%

2021

4T2021

nov.-21

108,66

3,0%

5,7%

2021

4T2021

dez.-21

116,28

2,9%

7,0%

Veja como as
atividades
econômicas
movimentaram
o setor
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Análises Setoriais

Por dentro
dos números
Com as análises setoriais do IODE-PMEs, é possível
identificar os grupos de atividades econômicas que
contribuíram ou prejudicaram o resultado de 2021
Por meio do Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODEPMEs), é possível identificar, dentro de cada grande setor, as atividades
que mais contribuíram para os resultados observados em 2021. No
Comércio, por exemplo, a principal contribuição no crescimento médio
da movimentação financeira real das PMEs no último ano veio do
comércio varejista: +16,8% em comparação com 2020. Enquanto no setor
de Serviços, outro segmento que apresentou desempenho positivo em
2021, destacam-se as “Atividades Imobiliárias”, com crescimento de 54,3%
em relação ao ano anterior. Ao filtrar por atividades, foi também possível
visualizar que quem puxou o setor de Agropecuário para baixo foi a
atividade de “Agropecuário, Pecuária e Serviços Relacionados” (-17,2%).
Depois de um começo de ano difícil, o IODE-PMEs registrou
no quarto trimestre avanço de 1,2% em comparação com o
mesmo período de 2020, puxado pelo bom desempenho dos
setores de Comércio (+9,5%) e Serviços (+10,4%). Por outro lado,
no mesmo período, houve retração da atividade nos setores
Agropecuário (-13,5%), Indústria (-5,1%) e Infraestrutura (-0,4%).
A seguir, Confira a tabela com o desempenho trimestral do IODE-PMEs.
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Período

Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs

1T2019

92,60

YoY %
-

MoM %
-

2T2019

93,44

-

0,9%
10,3%

3T2019

103,11

-

4T2019

110,85

-

7,5%

1T2020

97,37

5,2%

-12,2%

2T2020

90,10

-3,6%

-7,5%

3T2020

100,65

-2,4%

11,7%

4T2020

107,97

-2,6%

7,3%

1T2021

92,70

-4,8%

-14,1%

2T2021

93,14

3,4%

0,5%

3T2021

100,50

-0,1%

7,9%

4T2021

109,24

1,2%

8,7%

Grande motor da economia,
Agro derrapa em 2021

A atividade de “Agropecuário, Pecuária e Serviços
relacionados” foi o destaque negativo do Agropecuário,
puxando todo o setor para baixo em 2021.
Abertura setorial
Índice Omie de Atividade das PMEs - Agropecuária

Divisões de Agropecuária
Pesca e Aquicultura
Produção Florestal
Agropecuário, Pecuária e Serviços Relacionados

YoY - 2021
-10,7%

YoY - 2021
10,4%
0,7%
-17,2%

Varejo em alta: reabertura de
estabelecimentos e e-commerce
garantem avanço do Comércio

O setor do Comércio ajudou a alavancar o crescimento médio
da movimentação financeira real das PMEs no último ano. As
atividades, em geral, apresentaram resultado positivo, com
destaque para o Varejista, que cresceu 16,8% em relação a 2020.
Abertura Setorial

YoY - 2021

IODE - Comércio

11,7%

Divisões de Comércio
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YoY - 2021

Comércio varejista

16,8%

Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas

10,7%

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

6,8%

Desabastecimentos e pressão em custos
de componentes afetam a Indústria

Embora a “Indústria extrativa” tenha apresentado um crescimento de
16,7% em relação a 2020, a retração da “Indústria de transformação”
(-6,2%) condicionou o desempenho fraco do setor, assim como no ano
anterior. No mundo todo, a indústria de transformação vem sofrendo os
efeitos da pandemia de Covid-19 e das medidas sanitárias tomadas.
Abertura Setorial
Índice Omie de Atividade das PMEs - Indústria

Denominação

YoY - 2021
-5,9%

YoY - 2021

Indústrias Extrativas

16,7%

Indústrias de Transformação

-6,2%

Top e Bottom 5 de Divisões da CNAE

YoY - 2021

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

57,9%

Impressão e reprodução de gravações

56,4%

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

27,1%
-24,0%

Fabricação de produtos de madeira

-25,7%

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores

-38,0%

Construção ganha espaço e mantém
crescimento no setor de Infraestrutura

De modo geral, o setor ficou estável, apesar do fraco desempenho
das PMEs relacionadas com a atividade de “Água, Esgoto, Atividades
de gestão de resíduos e descontaminação”, apresentando
queda de 12,5% em relação a 2020. A Construção foi destaque
positivo, com crescimento de 6%, mesmo com a elevação da
taxa básica de juros pelo Banco Central e do encarecimento
dos custos de insumos básicos no decorrer do ano.
Abertura setorial
Índice Omie de Atividade das PMEs - Infraestrutura

Denominação
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YoY - 2021
-0,3%

YoY - 2021

Construção

6%

Eletricidade e gás

-1%

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

-13%

Setor de Serviços mostra recuperação
disseminada com avanço da vacinação
As “Atividades Imobiliárias’’ movimentaram o setor em 2021, com
um crescimento de 54,3% em relação ao ano anterior. Outros
destaques são “Transporte, Armazenagem e Correio” (+22,6%)
e “Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados”
(+21,8%). Mesmo com a retomada de shows e atividades
culturais, o setor de “Artes, Cultura, Esporte e Recreação” registrou
movimentação baixa (-6,2%) em comparação com 2020.
Abertura setorial
Índice Omie de Atividade das PMEs - Serviços

Top e Bottom 5 de Divisões da CNAE

13,5%

YoY - 2021

Atividades Imobiliárias

54,3%

Transporte, Armazenagem e Correio

22,6%

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados

21,8%

Educação

20,5%

Saúde Humana e Serviços Sociais

19,5%

Atividades Administrativas e Serviços Complementares

9,7%

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas

4,1%

Outras Atividades De Serviços

3,7%

Informação e Comunicação
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YoY - 2021

1,9%

Alojamento e Alimentação

-3,2%

Artes, Cultura, Esporte e Recreação

-6,2%

Divisão das Atividades Econômicas

COMÉRCIO
Comércio Varejista 16,8%
Comércio Por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 10,7%
Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 6,8%

SERVIÇOS
Atividades Imobiliárias 54,3%
Transporte, Armazenagem e Correio 22,6%
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados 21,8%
Educação 20,5%
Saúde Humana e Serviços Sociais 19,5%
Atividades Administrativas e Serviços Complementares 9,7%
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 4,1%
Outras Atividades de Serviços 3,7%
Informação e Comunicação 1,9%
Alojamento e Alimentação -3,2%
Artes, Cultura, Esporte e Recreação -6,2%

AGROPECUÁRIO
Pesca e Aquicultura 10,4%
Produção Florestal 0,7%
Agropecuário, Pecuária e Serviços Relacionados -17,2%

INFRAESTRUTURA
Construção 6%
Eletricidade e Gás -1%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação -13%

INDÚSTRIA
Indústrias Extrativas 16,7%
Indústrias de Transformação -6,2%

24

O que esperar
de 2022?
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Projeção

Crescimento à vista
para 2022, mas
riscos continuam
no radar
Mesmo em um cenário de
incertezas, o IODE-PMEs
indica um possível resultado
positivo para o ano.
Apesar dos efeitos prolongados
da pandemia de Covid-19 sobre
a economia brasileira nos últimos
dois anos, as projeções do IODEPMEs indicam crescimento de
1,2% em 2022. O cenário tem como
base, além da previsão de maior
controle da inflação em relação
ao registrado no ano anterior, a
perspectiva de continuidade de
retomada do mercado de trabalho,
que vem sendo observada.
Nos momentos mais agudos
da crise sanitária de SARSCoV-2, quando as medidas de
isolamento social foram tomadas
como forma de tentar conter o
vírus, verificou-se, no consumo
das famílias, uma migração da
demanda de serviços para bens.
Os índices do segundo semestre
de 2021 indicam, no entanto, uma
possível reversão desse processo,
com a retomada da procura por
serviços, considerando as menores
restrições de convivência social.
Nesse sentido, o IODE-PMEs prevê
a consolidação da retomada do
setor de Serviços em 2022, além
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da continuidade do crescimento
do setor de Comércio – ainda
que em menor intensidade.
Depois de um resultado negativo
no último ano, as perspectivas
também são positivas para o setor
Agropecuário em 2022, diante da
expectativa de recuperação das
safras agrícolas após os efeitos
adversos da crise hídrica no ano
anterior. Por outro lado, para
conter as pressões inflacionárias,
o Banco Central reajustou a
taxa Selic de 7,75% para 9,25%, o
que tende a atenuar os efeitos
positivos esperados sobre as
atividades das PMEs neste ano.
O aumento dos juros deve
encarecer o crédito e prejudicar
os investimentos na economia
de modo geral. Pensando neste
contexto, como destaques
setoriais negativos para 2022,
IODE-PMEs projeta que a Indústria
deve continuar sofrendo no início
do ano com a desestabilização
das cadeias produtivas globais
– e, em particular, o segmento
de Construção (que faz parte
do setor de Infraestrutura).
Em um ambiente com juros mais
elevados e a economia ainda em
recuperação incipiente das últimas
grandes crises vividas no Brasil
(2015-16 e 2020), é fundamental
que haja programas de suporte
aos microempreendedores
e às empresas de pequeno
porte – as quais se configuram
como importante força motriz

da economia brasileira. Dentro
deste cenário, ganham relevância
os debates em torno dos
programas de renegociação de
dívidas de empresas do Simples
Nacional e de incentivo ao
crédito, medidas que estimulam
o desenvolvimento das PMEs.
É importante pontuar que, em todo
o contexto mapeado para 2022,
os riscos continuam assimétricos
para baixo, isto é, vemos com
mais alta probabilidade neste
momento a configuração de um
cenário mais pessimista do que
mais positivo para o desempenho
das PMEs em 2022, o que pode
influenciar a perspectiva de

crescimento prevista. O mundo
vive ainda uma situação de
incerteza sobre um possível
surgimento de novas variantes e
aumento de casos de Covid-19. A
questão sanitária pode ter efeitos
pontuais no funcionamento da
economia. Além disso, 2022 é
ano de eleição presidencial período geralmente marcado
pelo crescimento de hesitação.
As pesquisas eleitorais indicam
uma configuração de uma
eleição presidencial bastante
polarizada. Momentos assim
costumam ter paralisações de
investimentos e perda de ímpeto
do consumo, o que pode afetar
negativamente o desempenho
econômico das PMEs brasileiras.
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