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Setor de Serviços recua em julho
Segundo o IBGE, através da Pesquisa Mensal
de Serviços (PMS), o volume do setor de serviços
de Pernambuco, no indicador mês, obteve
variação negativa de -0,1% em julho de 2017,
mostrando desaceleração em relação aos últimos
dois meses, os quais vinham apresentando
resultados positivos e nulos de 4,7% em maio e
0,0% em junho. A variação também é inferior
à verificada em julho de 2016, quando houve
crescimento de 2,1%. O indicador que mede
o desempenho de julho de 2017 em relação a
julho de 2016, apesar de negativo, mostra uma
melhora, com uma queda de -5,3%; valor em
melhor situação do que no mês anterior e no
mesmo mês do ano anterior, quando o indicador

havia recuado -5,6% e -8,1%, respectivamente.
Quatro das cinco atividades que compõem a
pesquisa mostraram quedas significativas neste
tipo de comparativo. Os “serviços de informação
e comunicação” foram os que mais mostraram
queda, com taxa de -14,0%. É importante frisar
que a atividade sofre grande influência do setor
industrial, dessa forma a queda acentuada é
um reflexo ainda da indústria pernambucana,
que ainda sofre com os impactos negativos
da crise econômica e política vivida pelo país
nos últimos anos, o que reduz a confiança do
setor obrigando empresários a renegociar e/
ou cancelar contratos.
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Na outra ponta, com tendência de alta, os
“serviços prestados às famílias” pernambucanas
continuam com recuperação firme, variando
positivamente em 10,1%. Esse é o décimo primeiro resultado positivo consecutivo, o que já
mostra que, em relação aos serviços, isso significa que parte da população no estado já não
possui comportamento conservador ao ponto
de adiar o consumo. O comportamento é resultado de uma queda na inflação, principalmente
do grupo de “alimentação e bebidas”, somada à
política de liberação dos saldos do FGTS inativo, que finalizou no mês de julho e conseguiu
injetar um bom percentual de dinheiro na economia. Ambos os acontecimentos vêm devolvendo aos poucos o poder de compra das famílias de Pernambuco. Outra importante variável
que também contribui para uma recuperação
do consumo é um acesso ao crédito menos restrito, que vem ocorrendo devido às sucessivas
quedas nas taxas de juros.
No acumulado do ano os Serviços de PE
mostram quedas maiores que a média nacional,
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recuando -5,5% nos sete primeiros meses do ano
em relação ao mesmo período de 2016; os serviços de informação e comunicação, seguido de
transportes, comunicação e informação continuam sendo os de maior impacto negativo. Essas
atividades são muito relacionadas com outros
importantes setores, dessa forma precisam que
Indústria, Comércio e Setor Público se recuperem, voltem a investir e demandar em proporções maiores para o setor de serviços voltar a
crescer. Já os serviços prestados às famílias e os
outros serviços acumulam desempenho positivo
em 2017, influenciados por um cenário melhor
que no ano anterior. O acumulado em 12 meses
para Pernambuco, vem mostrando uma modesta melhora nos últimos quatro meses, saindo
de uma queda de -7,8% para -6,5%. Os tipos de
serviços que apresentam queda e crescimento
neste tipo de comparativo segue a mesma tendência do acumulado anterior, com os serviços
com demanda vindo das famílias mostrando
melhores resultados que os serviços que têm
sua demanda ligada a outros setores.
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Tabela 1 – Pernambuco - Índice da Pesquisa Mensal de Serviços
MÊS/ IGUAL AO MÊS DO ANTERIOR

ACUMULADO

TAXA DE VARIAÇÃO

TAXA DE VARIAÇÃO

ATIVIDADES DE SERVIÇOS
MAIO

JUNHO

Total

-1,8

-5,6

1. Serviços prestados às famílias

12,7

8,7

2. Serviços de informação e comunicação

-4,2

-9,0

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

0,0

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio
5. Outros Serviços

JUNHO

NO ANO

EM 12 MESES

-5,3

-5,5

-6,5

10,1

12,4

8,7

-8,7

-6,6

-7,4

-6,4

-14,0

-10,5

-12,1

-7,3

-9,3

-5,0

-10,4

-8,9

-3,6

-3,5

-3,8

4,1

5,6

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

O mercado continua projetando um crescimento do PIB após dois anos de queda, assim
como crescimento no setor de comércio e uma
melhora no setor industrial. Essas projeções
somadas a um melhor controle da inflação,
queda na taxa básica de juros, melhor acesso
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ao crédito e a aprovação de importantes reformas que travam um crescimento mais robusto
da economia brasileira irão construir um caminho em que o setor de serviço no ano de 2018
possa sair da zona negativa, recuperando-se e
voltando a gerar empregos.
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