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Setor de Serviços pernambucano recua 2,6% em abril
Segundo o IBGE, através da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços
pernambucano em abril de 2018 mostrou
variação negativa de -2,6% no indicador mês,
mês atual em relação ao mês anterior. Essa é a
mais baixa taxa do ano nesse tipo de comparativo
e o menor desempenho para os meses de abril
desde que se iniciou a PMS no ano de 2011.
Os números confirmam que os efeitos da
crise ainda afetam a economia brasileira e do
estado de Pernambuco, com uma velocidade
de recuperação de alguns setores mostrando
redução, somada à deterioração de variáveis
importantes como o comportamento do mercado
de trabalho. O setor de serviços recebe os
impactos da redução da velocidade econômica
de forma mais intensa que os demais, pois já
não apresentava nos períodos anteriores um
desempenho forte suficiente para confirmar um
movimento de recuperação, com resultados que

alternavam entre taxas positivas e negativas,
além de ser muito dependente do crescimento
dos demais setores.
Vale destacar que a inflação de serviços, um
dos componentes responsáveis por prejuízos
significativos para o empresários do setor, vem
perdendo força mensalmente, contribuindo
assim para que a intensidade do cenário de crise
seja suavizado. A taxa de inflação de serviços
caiu praticamente pela metade no período de
1 ano, indo de 6,0% para 3,5% entre os meses
de abril de 2017 e 2018, retirando pressão forte
que exercia sobre os resultados da receita real
(receita nominal menos a inflação de serviços).
Vale destacar que mesmo com a queda brusca
da inflação, a receita nominal dos serviços ainda
vem apresentando valores negativos e quando
positivos muito próximos a zero, dificultando
a reversão dos prejuízos.

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
FEV/18

MAR/18

ABR/18

NO ANO

EM 12 MESES

Total

-4,7

-3,8

-3,0

-4,3

-4,6

1. Serviços prestados às famílias

1,7

6,3

-3,1

0,9

8,7

2. Serviços de informação e comunicação

-8,8

-7,3

-7,0

-7,6

-6,8

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

-3,4

-14,2

-15,1

-12,7

-11,2

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

-4,7

3,0

11,0

3,3

-4,0

5. Outros Serviços

-5,7

-7,0

-9,1

-9,5

-10,6

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE
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O indicador mensal, mês atual em relação
ao mesmo mês do ano anterior, também mostrou variação em abril, com recuo de 3,0%, o que
significa que a demanda ao setor respondeu de
maneira ainda menor que em abril de 2017 em
que a taxa já mostrava queda de 10,7%, o que é
muito preocupante, já que o cenário econômico era bem mais adverso e o indicador vinha
de uma sequência, desde de 2013, de piora no
desempenho do setor para esse mês especificamente. Apenas o setor de “transportes, serviços
auxiliares aos transportes e correio” mostraram
crescimento, com variação positiva de 11,0%, o
setor vem sendo influenciado pelas constantes
quedas nos preços das passagens aéreas, que
consegue aumentar a demanda pelo serviço,
e pela melhora das vendas no setor de Varejo,
criando um aquecimento para esse tipo de serviço em alguns meses específicos. Abril pode
estar respondendo a esse crescimento devido a
uma possível antecipação do comércio em relação à comemoração do Dia das Mães e do bom
desempenho do agronegócio.
O tipo de serviço que mais impactou a formação negativa da taxa no comparativo mensal foi mais uma vez os “serviços profissionais,

administrativos e complementares”, com recuo
de -15,1%. É importante frisar que esse tipo de
serviço engloba os técnico-especializados, que é
um serviço de maior produtividade e mais caro,
em que geralmente o setor industrial é o principal demandante. A indústria ainda se encontra com recuperação bem - modesta, não tendo
incentivos para uma elevação de demanda desses serviços em nível suficiente para reverter
o quadro de deterioração. Os “outros serviços”
e os “serviços de informação e comunicação”
também seguem com uma tendência ainda negativa, influenciada pela recuperação em marcha lenta da economia. É importante destacar
que até mesmo os “serviços prestados às famílias”, que era o tipo de serviço que destoava do
cenário negativo atual e vinha apresentando
robustas taxas de crescimento, também mostrou recuo em abril, influenciado pelo aumento
do desemprego no primeiro trimestre de 2018.
Dessa forma, os serviços de maneira geral vão
voltar a crescer quando os demais setores apresentarem movimento de crescimento sólido e
que a confiança das famílias seja recuperada,
com força suficiente para criação de novos investimentos e o retorno do consumo.

Gráfico 1
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O indicador que acompanha o desempenho
do setor em 12 meses mostra uma melhora no
volume de serviços, com a taxa saindo de -5,8%
em janeiro para -4,6% em abril de 2018. Apesar
dessa melhora, o indicador já se encontra na
zona negativa por quarenta e dois meses consecutivos. No ano, janeiro a abril, o volume de

Análise Mensal - PMS - Abril 2018

serviços acumula recuo de -4,6%, melhor nível
para o período desde 2015, quando a taxa mostrou queda de 3,0%. A média móvel trimestral,
que aponta a tendência para os próximos meses,
ainda se encontra negativa, o que revela uma
manutenção dos resultados negativos para o setor de serviços pernambucano no curto prazo.
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