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Setor de Serviços Pernambucano cresce 0,6% em Novembro
Segundo o IBGE, através da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços
Pernambucano mostrou variação positiva
em novembro de 2017, crescendo 0,6% no
indicador mês, mês atual em relação ao mês
anterior, recuperando a queda registrada
no mês de outubro de 2017. Esse é o melhor
desempenho para os meses de novembro desde
2012, quando se iniciou a série histórica da
pesquisa. O resultado foi influenciado pelo
superaquecimento da demanda no último
bimestre do ano, com a população voltando
a consumir de maneira mais forte e com os
empresários sentindo esse bom momento,

aumentando os investimentos. O setor de
serviços depende da recuperação da confiança
das famílias e dos setores produtivos. Sendo
assim , ainda vai levar um tempo para que a
recuperação no volume seja mais evidente,
pois a confiança das famílias e do empresariado
ainda não é tão evidente ; apesar da mostra
de recuperação em relação aos dois anos
anteriores. Ainda assim não foi capaz de gerar
incentivos para um aumento significativo dos
investimentos, como aumento do consumo de
serviços administrativos, técnico-profissionais,
de tecnologia, comunicação e transportes.
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O desempenho é reflexo de uma maior renda
da população, impactada pela queda da inflação,
principalmente no que diz respeito à alimentação, o que acaba deixando o orçamento menos restrito: menor taxa de juros beneficiando
o acesso ao crédito, além de uma elevação da
renda disponível com o pagamento da primeira
parcela do décimo terceiro salário no final de
novembro. Outro importante fator, foi o período de promoções da Black Friday, que ano a
ano vem aumentando a adesão de consumidores e lojistas, o que acaba elevando a demanda
por serviços ligados à compra e distribuição
desses produtos.
O comparativo mensal, mês atual em relação
ao mesmo mês do ano anterior, ainda mostra
uma realidade bem - crítica para o setor, com
as taxas ainda muito negativas sem um movimento claro de melhora; o que significa que
o cenário para o volume de serviços ainda se
encontra em pior situação que no ano de 2016.
Vale destacar que o mais preocupante é que os
resultados negativos têm como base de comparação taxas já muito deterioradas do período de
crise econômica. O volume mensal de novembro de 2017 encerrou com recuo de -5,3%, resultado ficou igual ao mês anterior, porém em
melhor patamar que os meses de novembro de
2016 e 2015. Dos tipos de serviços, os mais desaquecidos são os “serviços profissionais, administrativo e complementares”, com queda
de -17,3%, com especial retração na demanda
pelos serviços técnico-profissionais, que, por
ter um nível de especialização maior e ser mais
caro , sofre de maneira mais pesada em um momento de crise econômica. Esse segmento tem
uma recuperação mais lenta quando o cenário
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começa a ficar positivo. Na outra ponta, estão
os “serviços prestados às famílias” com crescimento de 21,8%, impactado pela alta tradicional das comemorações, das festividades do final
do ano. Com o aumento do número de pessoas
nos grandes centros comerciais, a demanda por
serviços de alimentação aumenta, o que conseguiu elevar o desempenho desse tipo de serviço
em Pernambuco.
No acumulado do ano, janeiro a novembro,
a taxa vem mostrando melhora , mas ainda se
encontra na zona negativa. O indicador encerrou o penúltimo mês do ano com queda de -5,5%,
que, apesar de negativo, é superior ao verificado no mesmo período dos dois anos anteriores.
Vale destacar que apenas o setor de “serviços
prestados às famílias” se encontra com acumulado positivo no ano, mostrando uma recuperação significativa além de registrar o mais alto
desempenho de toda a série histórica para os
meses de novembro, com alta de 13,8%. Todos os
demais tipos ainda estão negativos, porém vale
destacar que as taxas vêm apresentando recuos
cada vez menores, o que pelo menos dá alívio
em relação a não verificar que existe uma piora
no cenário. O acumulado em 12 meses também
mostra um movimento de melhora modesta,
mas sem força suficiente para retornar à zona
positiva. A taxa de novembro ficou negativa
em -5,6%, o valor não é positivo a trinta e sete
meses consecutivos, desde setembro de 2014,
quando cresceu 0,1%. A maior queda é verificada nos “serviços profissionais, administrativo e
complementares”, que pode inverter o quadro e
mostrar uma boa recuperação em 2018, influenciado pela melhora no Comércio e na Indústria.
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Tabela 1 – Pernambuco - Índice da Pesquisa Mensal de Serviços
MÊS/ IGUAL AO MÊS DO ANTERIOR

ACUMULADO

TAXA DE VARIAÇÃO

TAXA DE VARIAÇÃO

ATIVIDADES DE SERVIÇOS
SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

NO ANO

EM 12 MESES

Total

-6,8

-5,3

-5,3

-5,5

-5,6

1. Serviços prestados às famílias

21,4

17,6

21,8

13,8

13,5

2. Serviços de informação e comunicação

-4,7

-7,4

-9,3

-6,6

-6,7

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

-13,4

-13,0

-17,3

-11,7

-11,8

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

-14,3

-8,7

-3,5

-9,6

-9,4

5. Outros Serviços

-10,6

-8,7

-10,7

-1,0

2,2

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

A média móvel trimestral para o volume
dos serviços, que é um indicador que antecipa a
tendência em relação desempenho das vendas,
continua apontando um momento com o volume de serviços negativo em relação aos anos
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anteriores. O resultado de novembro de 2017
se encontra em -5,8%, indicando um cenário
de desempenho ainda negativo nos próximos
meses para o setor em Pernambuco.
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