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Setor de Serviços pernambucano
cai -0,2% em setembro
Segundo o IBGE, através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o volume de
serviços pernambucano mostrou queda de -0,2% em setembro de 2019 no indicador
mês, mês atual em relação ao mês anterior. O desempenho volta a quebrar um
ensaio de recuperação com uma taxa positiva, porém é importante destacar que
mostra-se em um mês que não tem o mesmo poder de aquecimento que o mês
anterior, visto que o dia dos pais, é uma data com capacidade de aquecer uma
grande cadeia de negócios com o aumento do consumo das famílias. Os serviços
ainda dependem da recuperação dos outros setores como indústria, comércio,
agricultura além de uma maior demanda do setor público e das famílias. Desta
forma a sua recuperação é mais lenta. A produção industrial vem se recuperando
aos poucos, assim como as vendas do comércio, os gastos do governo e das famílias,
já a agricultura se mostra com forte recuperação, alcançando safras recordes.
Já o indicador mensal, mês atual em relação ao mesmo mês do ano anterior,
mostrou o uma queda consecutiva, atingindo -0,1% em setembro, uma melhora
em relação ao mês anterior (-2,8%) mas ainda um desempenho negativo diante
do quadro ainda difícil em que passa o setor nos últimos anos. Além disso, este é o
segundo melhor resultado para os meses de setembro, neste tipo de comparação,
desde 2014.
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Apenas os Serviços de informação e comunicação, transportes e os outros serviços
apresentaram uma alta no volume quando comparado com setembro de 2018, o
primeiro é um reflexo do período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão aberta ano passado, o que reduziu o espaço para a produção de novos
serviços, já os outros dois vêm sendo puxado pela melhora no Varejo e Indústria,
além das próprias famílias, além do aumento do movimento de reabastecimento
dos estoques devido a comemoração do Dia das Crianças, e pela demanda dos
transportes aéreos devido ao turismo. Na outra ponta, os Serviços prestados às
famílias foram prejudicados com o feriado da independência, já que em 2019 o
mesmo feriado caiu em um sábado.
No acumulado do ano, janeiro a setembro, o volume de serviços em Pernambuco
cresceu 1,2%, revelando uma melhora em relação ao acumulado dos oito meses
anteriores e uma melhora comparado aos últimos anos, já que este é o maior
valor para o período desde 2012, quando o indicador cresceu 5,5%. As duas
atividades com o desempenho mais baixo em 2019 são os “Serviços profissionais,
administrativos e complementares” e os “Serviços prestados às famílias”, que
acumulam queda de -2,3% e -4,1%, respectivamente. Já trasportes e os outros
serviços acumulam taxa positiva de 5,0% e 8,7%, o que acaba amenizando as
quedas dos indicadores anteriores e puxando o resultado geral para cima.
O acumulado em 12 meses aponta crescimento de 1,4%, dando continuidade a
recuperação uma recuperação, com o melhor desempenho para o indicador e
período desde setembro de 2013, quando a alta foi de 1,5%. Os números seguem
a mesma característica do acumulado anterior, com as atividades dependentes
de outros setores ainda apresentando lento crescimento, com destaque para
aquelas ligadas de maneira mais forte a indústria. Por fim, é importante lembrar
que o turismo continua sendo um destaque positivo em Pernambuco. O volume
do setor continua positivo comparativo mensal, com destaque entre os maiores
desempenhos entre as unidades da federação, confirmando o bom momento para
este tipo de serviço no Estado.
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