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Setor de Serviços pernambucano 

cresce 0,6% em agosto

Segundo o IBGE, através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o volume de 
serviços pernambucano mostrou alta de 0,6% em agosto de 2019 no indicador mês, 
mês atual em relação ao mês anterior. O desempenho consegue devolver a variação 
positiva do setor ante queda no mês anterior, porém apresenta desempenho bem 
abaixo do verificado no mesmo mês do ano anterior, quando o indicador cresceu 
7,2%. O período de maior aquecimento na demanda em agosto é um dos principais 
motores para que o resultado do volume de serviços voltasse a ficar positivo, em 
especial devido a comemoração do dia dos pais, que consegue aquecer comércio 
e indústria e consequentemente uma maior sinergia com os serviços, contribuindo 
para um nível de investimentos maior.

É importante destacar que o setor de Serviços já ensaiou um movimento de 
recuperação que vem ganhando força nos últimos doze meses, podendo ultrapassar 
o desempenho atual do setor de comércio e da indústria no final de 2019. Ao 
verificar o histórico de taxas dos últimos 24 meses, é possível ver que existe uma 
tendência ao acúmulo positivo do volume de serviços. Porém, é importante 
destacar que o mês de agosto, mesmo com o crescimento mês, não conseguiu 
manter a trajetória da recuperação impondo uma desaceleração nos resultado do 
setor. O que significa que o setor apresentou um maior dinamismo em volume no 
mesmo período do ano anterior, apontando que o dia dos pais não teve, em termos 
de serviços, força para manter a tendência de recuperação iniciada em 2017.
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É importante lembrar que o setor de serviços depende da recuperação da 
confiança das famílias e dos setor produtivo como Comércio e Indústria, sendo 
assim, ainda vai levar um tempo para que a recuperação no volume seja mais 
robusta, pois a confiança das famílias e do empresariado apesar de mostra 
recuperação em relação aos dois anos anteriores, ainda não foram capazes de 
gerar incentivos para um aumento significativo dos investimentos, pois mesmo o 
Varejo que vem com recuperação mais veloz ainda não voltou a níveis de vendas 
do pré-crise.

O indicador mensal, mês atual em relação ao mesmo mês do ano anterior, mostrou 
queda de -2,8% em agosto de 2019. O resultado é bem inferior a agosto de 2018, 
quando o setor cresceu 5,4%. Este também é o menor valor para o volume em 
2019, o que sinaliza um segundo semestre com um início mais deteriorado, porém, 
ainda com possibilidades de crescimento para o volume do setor no Estado. 
Quando se analisa os tipos de serviços, verifica-se um comportamento bem 
distinto para aqueles que são classificados como prestados às famílias, pois ao lado 
dos serviços profissionais e administrativos e dos outros serviços, foram os únicos 
dentro do estado que se encontra com variação negativa, com queda mensal de 
-5,0%,  -13,8% e -3,1%, respectivamente. 

É importante lembrar que os indicadores que impactam as escolhas das famílias 
em relação ao consumo presente e futuro, como inflação, rendimento médio, 
desemprego, crédito e endividamento, vem mostrando melhora contínua, mesmo 
que lenta em alguns, situando-se em níveis melhores que no mesmo período do 
ano anterior, contribuindo assim para no quarto trimestre os números possam se 
recuperar de maneira mais rápida.
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Na outra ponta, os demais tipos de serviços se encontram em situação 
mais favorável. Os transportes, serviços auxiliares ao transporte e correios, 
conseguiram apresentar alta de 2,8%, puxado por uma maior demanda de 
viagens no período devido ao dia dos pais, além do início dos investimentos 
no setor logístico com a distribuição de produtos no dia dos pais e para o 
dia das crianças em outubro. Outro ponto positivo foi o crescimento de 
1,8% dos serviços de informação e comunicação, igualmente puxados pelas 
propagandas em relação as vendas do dias dos pais. 

O setor acumula no ano alta de 1,4% entre janeiro e agosto, melhor resultado 
para o período de agosto de 2012, quando o crescimento foi de 5,6%. Os dois 
destaques positivos foram os serviços de transportes e os outros serviços, que 
acumulam em 2019 variação positiva de 4,9% e 9,1%, respectivamente. Já em 
12 meses, o volume de serviços acumula alta de 1,6%, também se destacando 
como melhor desempenho dos últimos anos, ficando abaixo apenas de agosto 
de 2013, quando o resultado foi de 1,7%. Desta forma, nota-se que apesar 
da lenta recuperação, os números apontam que o setor em 2019 encerre no 
melhor nível dos últimos 4 anos. 
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Referência: Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 
Agosto/2019.
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