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O volume de serviços brasileiro, medido 
através da Pesquisa Mensal de Serviços divul-
gada pelo IBGE, continua com taxa negativa - 
vale destacar que é a primeira vez desde 2012, 
início da série, que o mês fica negativo. Maio 
carrega uma das datas mais importantes para 
o comércio e os serviços, o dia das Mães,  que, 
pela tradição e sentimento que existem na fes-
tividade, tem o poder de movimentar e aquecer 
ambos os setores. O recuo de -3,1% foi inferior 
ao mês anterior, que apresentou uma queda 
menor de -2,9%, e ao mesmo mês do ano an-
terior (+2,8%), que ainda não sofria influência 
da desaceleração econômica forte que vive o 

país atualmente. Nos acumulados, no ano e em 
12 meses, os índices são os menores de toda a 
série, com o primeiro acumulado entrando na 
zona negativa pela primeira vez. A receita no-
minal ainda consegue apresentar crescimen-
to, porém, com clara desaceleração, pois os re-
sultados são cada vez menores à medida que 
os meses avançam em 2015. Na comparação 
mensal, mês com igual mês do ano anterior, o 
mês de março de 2015 ficou com crescimento 
de +6,1%, caindo para +1,1% em maio. A mesma 
tendência de desaceleração ocorre com os acu-
mulados no ano e em 12 meses, que atingiram 
+2,3% e +3,8%, respectivamente.
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Volume de serviços volta a ficar negativo

Gráfico 01

Fonte: IPCA/ IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE



Gráfico 02

Fonte: IPCA/ IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

O gráfico revela a magnitude do desaqueci-
mento no setor, com o volume acumulado em 
12 meses se deteriorando mensalmente, saindo 
de um avanço de 4,6% em março de 2014 para 
um modesto crescimento de 0,1% em março de 
2015. A expectativa é de que o setor encerre o 
ano pela primeira vez no negativo, com taxa 
em torno de -3,5%. 

Na análise por tipo de serviço, verifica-se 
que o maior impacto para tornar a taxa negati-
va veio de Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (que recuou -5,9% devido 
à baixa performance dos transportes terrestres) 
e de Armazenagem, serviços auxiliares aos 
transportes e correio. Em segundo está Serviços 
profissionais, administrativos e complementa-
res (-2,4%), afetado principalmente pela queda 
da demanda dos serviços técnico-profissionais, 

atividades de maior especialização e que pos-
suem maiores salários. O único segmento com 
resultado positivo foi Serviços de informação e 
comunicação, que apresentou um avanço qua-
se nulo de +0,5%.

A receita nominal, já em desaceleração e 
com valores quase nulos, fica ainda pior quan-
do é descontada a inflação de serviços. O índice 
do custo dos preços no setor de serviços vem 
apresentando pressão inflacionária hà mais de 
um ano, pois ainda existe a possibilidade de re-
passe nos preços para o consumidor final, o que 
provoca uma forte aceleração, prejudicando os 
ganhos do setor e levando a receita a patama-
res negativos. A situação obriga os empresários 
a assumirem comportamentos mais conserva-
dores, evitando investimentos.
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ATIVIDADES DE SERVIÇOS

MÊS/ IGUAL DO MÊS DO ANTERIOR ACUMULADO

TAXA DE VARIAÇÃO TAXA DE VARIAÇÃO

MARÇO ABRIL MAIO NO ANO EM 12 
MESES

Total 0,3 -3,8 -4,8 -3,4 -2,1

1. Serviços prestados às famílias -2,4 -8,8 -5,5 -2,1 -4,6

2. Serviços de Informação e comunicação -2,0 -6,7 -8,8 -5,3 -2,4

3. Serviços profissionais, administrativos  
e complementares -1,6 -1,7 -3,5 -2,4 -3,2

4. Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio 5,5 -2,3 -0,1 -2,5 -0,1

5. Outros Serviços 1,4 5,7 -10,5 -1,9 -0,4

Tabela 1 – Pernambuco - índices de Pesquisa Mensal de Serviços - Maio 2015

Fonte: PME/ IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

O setor de serviços em Pernambuco apresen-
ta aceleração mais acentuada que o Brasil. O mês 
de maio de 2015 foi inferior ao mês anterior e é o 
menor recuo para esse tipo de comparação desde 
o início da série, em 2012. Na análise por ativida-
de, verifica-se que todos estão com índices negati-
vos, com a maior queda nos serviços de informa-
ção e comunicação. Vale destacar que as famílias 

pernambucanas estão com confiança em baixa, 
devido à alta dos juros, restrição maior ao crédito, 
inflação com tendência a alcançar dois dígitos e 
o desemprego na Região Metropolitana do Recife 
com 8,5% em maio, segundo a Pesquisa Mensal do 
Emprego de maio. 

Outro fator é a queda na renda real, que vai 
corroendo o poder de compra das famílias, obri-
gando a cortar gastos, além de criar a necessidade 
de outros integrantes procurarem emprego para 

manter o mesmo nível de consumo. No acumu-
lado do ano e em 12 meses, os recuos são signifi-
cativos, a expectativa é de queda em torno de 5% 
no final de 2015.
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Nota: A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 
primeiro indicador conjuntural mensal que in-
vestiga o setor de serviços formais no país, abran-
ge as atividades do segmento empresarial não fi-
nanceiro, exceto os setores da saúde, educação, 
administração pública e aluguel imputado (valor 
que os proprietários teriam direito de receber se 
alugassem os imóveis onde moram).

Serviços prestados a família inclui os seguin-
tes serviços: serviços de alojamento e alimenta-
ção e outros serviços prestados a família, como 
atividades artísticas, criativas e de espetáculos; 
atividades esportivas, de recreação e lazer (exceto 
clubes); lavanderias, tinturarias e toalheiros; ca-
beleireiros e outras atividades de tratamento de 
beleza; atividades funerárias e serviços relaciona-
dos; outros serviços pessoais (clínicas de estética, 
serviços de alojamento, higiene e adestramento 
de animais domésticos, serviços de engraxates e 
carregadores de malas, etc.); atividades de apoio 
à educação e serviços de educação continuada 
(cursos de idiomas, de ensino de esportes, arte e 
cultura, cursos preparatórios para concursos, etc.). 
(Peso na composição de 6,4%);

Serviço de informação e comunicação inclui ser-
viços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) e serviços audiovisuais, de edição e agência 
de notícia. (Peso na composição de 35,7%);

Serviços profissionais, administrativos e com-
plementares inclui serviços técnico-profissionais e 
serviços administrativos e complementares. (Peso 
na composição de 20,5%);

Transporte, serviços auxiliares do transporte e 
correio inclui transporte terrestre, aquaviário, aé-
reo e armazenagem, serviços auxiliares dos trans-
portes do correio. (Peso na composição de 30,7%);

Outros serviços inclui os seguintes serviços: 
atividades imobiliárias (intermediação, gestão e 
administração de imóveis próprios e de tercei-
ros); serviços de manutenção e reparação; servi-
ços auxiliares financeiros; serviços auxiliares da 
agricultura; serviços de esgoto e serviços de cole-
ta, tratamento e disposição de resíduos e recupe-
ração de materiais. (Peso na composição de 6,6%).

Análise Mensal - PMS- Maio/ 2015



REFERÊNCIAS EXPEDIENTE - FECOMÉRCIO-PE

Presidente: Josias Silva de Albuquerque
Diretora-executiva do Instituto 
Fecomércio: Brena Castelo Branco
Economista: Rafael Ramos
Designer: Nilo Monteiro 
Revisão de Texto: Aleph Consultoria          
                                 Linguística

Sistema Gerenciador de Séries Temporais 

(SGS)/BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS). 

Maio/2015.

Pesquisa Mensal do Emprego (PME). 

Análise Mensal - PMS- Maio/ 2015




