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Setor de Serviços pernambucano
cresce 0,2% em maio
Segundo o IBGE, através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o volume de
serviços pernambucano em maio de 2018 voltou a apresentar alta no indicador
mês, mês atual em relação ao mês anterior, a taxa registrou uma variação positiva
de 0,2%. Apesar de modesto, este é o melhor resultado para os meses de 2019
neste tipo de comparativo. O crescimento é significativo, principalmente pelo mês
de maio, que tem uma das datas mais importantes para o setor, em especial para o
segmento de bares e restaurantes, pois a demanda mostra picos de aquecimento
devido a comemoração do dia das mães.
Além disso, os transportes também são influenciados pelo maior número de
consumidores, principalmente na questão de distribuição de produtos pelo
comércio e pelo maior número de viagens. É importante lembrar que Pesquisa
de Sondagem de Opinião realizada pelo Instituto Fecomércio-PE apontou que os
empresários do setor esperavam um aumento para as vendas durante o período de
comemoração em 2019, tendo no pós data um resultado positivo.

2

Análise Mensal PMS
Maio | 2019

Gráfico 1

3

Análise Mensal PMS
Maio | 2019

No indicador mensal, mês atual em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve
uma alta de 4,8% em maio, que apesar de positivo ainda não apresenta força para
recuperar o setor. O cenário mostra uma melhora em relação aos anos anteriores,
o que é bastante positivo, apesar de partir de uma base bastante deteriorada. A
alta teve como principal fator os bons desempenhos dos “Transportes, serviços
auxiliares aos transportes e correios” (13,8%) e “Outros serviços” (21,7%).
No acumulado do ano, janeiro a maio, a alta é de 1,3% quando comparado
com o mesmo período de 2018. Este é o terceiro resultado consecutivo com o
indicador na zona de avaliação positiva, mostrando um início de período bem
menos complicado que os anos anteriores. O serviço mais negativo no indicador é
o “Serviço prestado às famílias”,que apresentou recuo de -2,5% e já aponta que a
conjuntura ainda complicada, apenas de estar em melhor situação que nos anos
anteriores, foi capaz de segurar o volume de serviços em áreas que possuem
tradição na comemoração do dia das mães como os bares e restaurantes . Além
deste, os “Serviços de informação e comunicação” e “Serviços profissionais,
administrativos e complementares” também ficaram negativo quando comparado
com maio de 2018, o que é uma sinalização crítica, visto que no mesmo período
do ano anterior exista uma choque de oferta grave na economia, quando ocorreu a
greve dos caminhoneiros.
Analisando o resultado pela ótica da receita, verifica-se que o indicador que
mede o desempenho em relação ao mês anterior mostrou crescimento de 0,3%,
segundo resultado positivo consecutivo e o melhor resultado para os meses de
maio nos últimos anos. A alta da receita nominal em relação a abril de 2017 teve
como principal influência a recuperação do volume dos serviços profissionais,
administrativos e complementares. Quando comparada com o mesmo mês do ano
anterior, a variação da receita nominal mostra desempenho ainda mais positivo,
com crescimento de 3,9%, o maior desempenho de 2017 e dos últimos três anos
para os meses de maio. No acumulado ao ano e em 12 meses, a receita acumula
alta de 1,3% e 0,4%, respectivamente.
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