
Análise
Mensal-PMS
Outubro | 2019



2
Análise Mensal PMS 

Outubro | 2019

Setor de Serviços pernambucano 

volta a crescer em outubro

Segundo o IBGE, através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o volume de 
serviços pernambucano mostrou variação positiva no indicador mês, mês atual em 
relação ao mês anterior, crescendo 1,0% em outubro. O valor é mais superior ao 
resultado nacional que mostrou crescimento de 0,8%, superou o desempenho do 
mês anterior (-0,2%), além de ser o maior valor para os meses de outubro desde 
2011, quando iniciou a série histórica da pesquisa de serviços. A alta em outubro 
não surpreende pois outros indicadores já mostravam desempenho positivo 
nos dois meses anteriores, como o volume de vendas do comércio, o acesso ao 
crédito, mercado de trabalho e inflação. O resultado reflete o cenário de melhora 
na confiança, onde grande parte da população que estava com receio de consumir 
devido a demora das respostas positivas no primeiro semestre, verifica que de fato 
existe uma recuperação em curso e acaba reduzindo o comportamento conservador 
e voltando a consumir. 
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Gráfico 1 
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Com a aceleração das vendas do Varejo no Estado, além de um setor industrial 
apresentando uma melhora na produção, é provável que a recuperação do setor 
de serviços seja confirmada no segundo semestre de 2019. Essa conjuntura cria 
uma base mais sólida para a confirmação da perspectiva econômica positiva 
em relação ao desempenho nos próximos anos, isto porque a equipe atual vem 
conseguindo corresponder a parte do que os empresários esperavam no período 
da eleição, com uma agenda que vem dando uma maior dinamismo ao setor 
produtivo, o que gera uma euforia do lado da oferta, desdobrando-se em uma 
velocidade maior do retorno dos investimentos. Confirmando-se esse cenário bem 
mais positivo a partir de 2020, os serviços podem mostrar uma retomada mais 
forte, contribuindo-se para que o volume de negócios do setor volte ao movimento 
ascendente de maneira mais rápida.

Já o indicador mensal, mês atual em relação ao mesmo mês do ano anterior, 
quebra a sequência de dois recuos consecutivos, com alta de 1,3% em outubro, 
mostrando aceleração ante os -0,1% de setembro, além de criar um período de 
melhora importante diante do quadro crítico em que passa o setor nos últimos 
anos. Em relação aos tipos de serviços, o destaque positivo mais uma vez se 
encontra no desempenho dos “Transportes, serviços auxiliares aos transportes 
e correio”, impactado de maneira positiva pela preparação do comércio em 
relação às vendas do final de ano, com este mês ligado ,em especial, a Black 
Friday em novembro. É importante lembrar que os bons resultados do setor vêm 
contribuindo para que a taxa do comparativo mensal continue apresentando alta, 
isto porque o peso de transportes na composição da taxa geral em Pernambuco 
é a maior, atingindo 26,69%. Outro fato importante é o crescimento, apesar da 
desaceleração em relação aos dois meses anteriores, dos “Serviços profissionais, 
administrativos e complementares”, que possui como principais demandantes os 
demais setores, como Indústria e Comércio, refletindo assim uma melhora nas 
expectativas do empresariado do setor, o que acaba demandando um volume um 
pouco maior do investimentos ligados aos serviços. 
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Na outra ponta, os destaque negativos ficaram com “Serviços prestados às 
famílias” que começam a sentir os efeitos da demora na recuperação mais forte 
dp mercado de trabalho, com melhora muito modesta do terceiro trimestre 
de 2018 em relação ao último trimestre de 2017. Vale lembrar que o dia das 
crianças, data em que a demanda por este tipo de serviço aumenta, vem se 
mostrando forte o suficiente para aumentar o volume de serviços em outubro de 
2018 e 2019. Além disso, os “Serviços de informação e comunicação” continuam 
apresentando quedas consecutivas ou taxas positivas bem modestas, reflexo de 
um setor produtivo ainda muito conservador, focado na melhora do desempenho 
por cortes de despesas e com elevação da receita em investimentos ligados a 
este tipo de serviço.

O volume de serviços acumulado no ano, janeiro a outubro, ainda se encontra 
com crescimento superior ao nacional, atingindo 1,2%, apesar do valor modesto 
é importante destacar que o indicador vem apresentando melhora desde maio 
de 2018, quando o acumulado era de -4,1%. Este é o melhor desempenho para 
o período neste tipo de indicador desde outubro de 2012, quando a alta foi de 
5,6%. No indicador que acompanha o desempenho em 12 meses, verifica-se de 
maneira mais clara que nos últimos 3 meses, após meses que estabilidade, o 
setor começa a mostrar uma desaceleração. Os números também são superiores 
ao verificado para o Brasil, além disso a taxa é a maior para a série histórica 
iniciada em 2011.
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Referência: Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 
Outubro/2019.
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