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Segundo o IBGE, através da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços 
pernambucano mostrou variação negativa no 
indicador mês, mês atual em relação ao mês 
anterior, caindo -1,4% em setembro. O valor 
é mais deteriorado que o resultado nacional 
(-0,3%), bem abaixo do mês anterior (8,5%), 
além de ser o menor valor para os meses de 
setembro desde 2011, quando o volume de 
serviços mostrou queda de -2,0%. A queda 
pode ser um reflexo do cenário eleitoral antes 
do primeiro turno, onde o clima eleitoral 
estava chegando ao ápice com a proximidade 
do primeiro dia de votação e as pesquisas ainda 
não conseguiam apontar de maneira clara 
qual o candidato seria eleito, além de apontar 
uma polarização pelos extremos e uma chance 
muito grande de segundo turno. O cenário 

retirou a confiança do setor produtivo, que 
assumiu um comportamento mais conservador 
e preferiu esperar uma definição para poder 
voltar a investir. Com grande parte do mercado 
esperando uma definição do possível candidato 
e como os planos do novo governo seriam postos 
em cena, a demanda por serviços esfriou e a taxa 
do comparativo mês voltou a recuar. Apesar da 
queda o resultado poderia ter sido ainda mais 
forte, já que o feriado prolongado do mês de 
setembro com o dia da Independência caindo 
em uma sexta-feira propiciou a uma elevação 
na demanda por Serviços prestados às famílias, 
o que amenizou a queda em relação a agosto, 
que por ser um mês de comemoração do Dia dos 
Pais tradicionalmente tem um volume elevado 
neste tipo de serviço.

Setor de Serviços pernambucano recua em setembro
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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

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

Total -3,7 5,4 2,8 -2,0 -2,7

1. Serviços prestados às famílias 1,9 12,4 0,7 1,9 5,2

2. Serviços de informação e comunicação -6,3 -5,3 -8,4 -6,2 -6,2

3. Serviços profissionais, administrativos  
e complementares -8,4 6,4 5,2 -8,0 -9,4

4. Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio -1,5 11,2 11,8 4,3 1,7

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

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE
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Já o indicador mensal, mês atual em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, mostrou o um 
crescimento consecutivo de 2,4% em setembro, 
uma desaceleração em relação ao mês anterior 
(5,4%) mas ainda um desempenho positivo 
diante do quadro crítico em que passa o setor 
nos últimos anos. O resultado mantém uma 
sequência de duas altas consecutivos, algo que 
não ocorria desde o primeiro bimestre de 2014. 
Além disso, este é o melhor resultado para os 
meses de setembro, neste tipo de comparação, 
desde 2012 quando o volume foi de 4,5%. Apenas 
os Serviços de informação e comunicação 
apresentou uma redução de volume quando 
comparado com setembro de 2017, reflexo 
do período de propaganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão aberta, o que reduziu 
o espaço para a produção de novos serviços. 

Na outra ponta, os Serviços prestados às 
famílias foram beneficiados com o feriado da 
independência, já que em 2017 o mesmo feriado 
caiu em uma quinta. É importante destacar 
que apesar do cenário eleitoral ter esfriado a 
demanda por serviços entre agosto e setembro, 
ele é um dos responsáveis pelo crescimento 
dos Serviços profissionais, administrativos 
e complementares entre 2018 e 2017, isto 
porque a demanda por serviços de pesquisas, 

publicidades e também jurídicos se elevaram em 
comparação ao ano sem eleições. Os serviços de 
transportes também mostraram desempenho 
favorável, influenciados por um aumento do 
movimento de reabastecimento dos estoques 
devido a comemoração do Dia das Crianças, e 
pela demanda dos transportes aéreos devido 
ao turismo.

O volume de serviços acumula no ano, 
janeiro a setembro, queda de -2,0%, que apesar 
do sinal negativo mostra uma melhora durante 
o últimos meses. Os serviços que estão ligados a 
uma maior demanda dos demais setores ainda 
são os que mostram as maiores deteriorações da 
taxa, com quedas ainda alta mas que também 
apresentam melhora. O cenário de 2018 é 
sim mais positivo que os anos anteriores, mas 
ainda não mostrou força para retirar o sinal 
negativo da taxa de um dos mais importantes 
setores. No acumulado em 12 meses o variação 
é de -2,7% e também mostra uma melhora em 
relação aos meses anteriores. A expectativa 
ainda é de que o setor encerre o ano de 2018 
no negativo e que, não existindo nenhum fator 
pontual que impacte de maneira significativa a 
economia, volte a acumular crescimento apenas 
no segundo trimestre de 2019.
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Gráfico 1

Por fim, é importante lembrar que o turismo 
continua sendo um destaque positivo em 
Pernambuco. O volume do setor cresceu 7,3% 
no comparativo mensal, a quarta maior taxa 

entre as unidades da federação, confirmando 
o bom momento para este tipo de serviço no 
Estado.
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Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 
Setembro/2018.
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