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Segundo o IBGE, através da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços 
pernambucano mostrou recuperação e cresceu 
7,1% em agosto de 2018 no indicador mês, mês 
atual em relação ao mês anterior. O resultado 
é muito expressivo quando comparado com 
o histórico dos meses de 2018, além de ser o 
maior desempenho para os meses de agosto 
desde que iniciou a série histórica em 2012. É 
importante destacar que a economia no terceiro 
trimestre começa a desenhar um movimento de 
recuperação em relação ao segundo trimestre, 
onde a greve dos caminhoneiros foi um dos 
acontecimentos principais e que impactou de 
maneira negativa grande parte dos indicadores. 

Os mês de agosto possui a comemoração 
do Dia dos Pais, uma das principais datas de 
consumo para os brasileiros, o que contribui 
de maneira significativa para um aumento 
do consumo em relação a julho que é apesar 
de não ter datas expressivas é um mês de 
recesso escolar. Além disso foi o mês de 
início oficial das campanhas eleitorais, o que 
beneficia o aumento de demanda para serviços 
voltados os trabalhos das candidaturas. A taxa 
pernambucana foi bem acima da brasileira 
(1,2%), e pode ser um indicativo de um resultado 
menos deteriorado que o esperado para o 
setor em 2018. O resultado positivo confirma 
as expectativas dos empresários do setor de 
serviços em Pernambuco, que através da 
Pesquisa de Sondagem de Opinião realizada 
pelo Instituto fecomércio para a data, projetavam 
um aumento em torno de 4,5% nas vendas.
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Tabela 1 – Pernambuco - Índice da Pesquisa Mensal de Serviços

ATIVIDADES DE SERVIÇOS

MÊS/ IGUAL AO MÊS DO ANTERIOR ACUMULADO

TAXA DE VARIAÇÃO TAXA DE VARIAÇÃO

JUN/18 JUL/18 AGO/18 NO ANO EM 12 MESES

Total -2,5 -3,7 5,3 -2,7 -3,5

1. Serviços prestados às famílias 0,5 1,9 12,7 2,1 6,8

2. Serviços de informação e comunicação -3,8 -6,3 -5,3 -5,9 -5,9

3. Serviços profissionais, administrativos  
e complementares -15,4 -8,4 5,7 -9,7 -11,0

4. Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio 7,6 -1,5 11,2 3,4 -0,6

5. Outros Serviços -3,9 -1,6 -0,8 -4,5 -9,3

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, mostrou um 
crescimento de 5,3% em agosto, o resultado 
quebra a sequência de três recuos consecutivos 
e é o maior para os meses de agosto neste tipo de 
comparação desde 2012. Conforme esperado os 
serviços de maior destaque foram os prestados 
às famílias, justamente porque um dos tipos de 
comemoração mais informado no Dia dos Pais 
pela população é a ida a bares e restaurantes 
para almoço e jantar. O cenário também favorece 
o consumo de outros serviços do grupo como 
os ligados aos cuidados pessoais e aos de lazer, 
o que gera um aquecimento também para o 
setor e um aumento do volume. Os serviços de 
transportes também mostraram desempenho 
bem favorável, influenciados por um aumento 
do movimento de reabastecimento dos estoques 
devido também ao comemoração dos pais, das 
entregas das compras pelo e-commerce e pela 
alta demanda dos transportes aéreos devido 
ao turismo.

Outro destaque positivo é em relação 
aos serviços profissionais, administrativos e 
complementares, que possui um dos maiores 
pesos para a composição geral da taxa e que nos 
últimos dois anos é o grande desafio para que 
o setor volte a crescer, isto porque o principal 
demandante deste tipo de serviço é o setor 
industrial, que ainda se encontra no Estado 
com uma capacidade ociosa grande, mas com 

um movimento de recuperação. Segundo o 
IBGE a produção industrial pernambucana 
mostrou alta de 11,7% em relação ao mesmo 
período de 2017, o que contribui para uma 
maior demanda deste setor em relação os 
serviços técnico especializados. Além disso, o 
cenário eleitoral de início oficial de campanha 
favorece uma maior demanda para serviços 
jurídicos, publicidade e propaganda, pesquisas 
de mercado e de opinião pública. 

É importante lembrar que o destaque 
principal para o setor em Pernambuco continua 
sendo o setor de turismo. As atividades turísticas 
cresceram 7,3% no indicador mês, o que reflete 
uma continuidade da demanda aquecida para 
o turismo no Estado mesmo em uma época que 
não favorece o turismo do litoral por ser um 
mês com estação mais fria, o que remete a um 
turismo voltado mais para o interior e para a 
questão de visita familiar devido a comemoração 
dos pais. No comparativo mensal o setor mostrou 
variação positiva de 18,4%, mais que o dobro 
do resultado nacional (7,8%), e bem superior às 
taxas dos meses de 2018 e de agosto dos anos 
anteriores. O turismo vem sendo uma atividade 
importante e consegue suavizar as queda do 
setor de serviços no Estado. Atualmente se 
encontra com acúmulo em 12 meses de 6,5%, 
o que também é bem superior ao nacional que 
ainda se encontra na zona negativa com -1,7%.
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Gráfico 1
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Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 
Agosto/2018.
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