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Setor de Serviços cresce 0,1% em PE no mês de Setembro
Segundo o IBGE, através da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços
pernambucano no indicador mês, mês atual em
relação ao mês anterior, mostrou crescimento
de 0,1%, quebrando uma sequência de três
resultados anteriores negativos. A taxa também
é a segunda melhor dos últimos quatro anos
para os meses de setembro, ficando apenas
atrás do ano de 2016, que variou positivamente
em 0,6%. O crescimento foi superior a média
nacional, que caiu -0,3%, e teve como principal
impacto positivo o desempenho das famílias,
que continuam , em Pernambuco, mostrando
alta na confiança na recuperação do consumo.

Vale destacar que mesmo com o desemprego
ainda alto e saldo de emprego formal negativo
em 2017, o mercado consumidor vem mostrando
recuperação maior que a média nacional, o que
significa que após uma melhora do mercado
de trabalho, os índices pernambucanos têm
capacidade para crescer ainda mais. Um
cenário muito mais propício ao consumo vem
se formando, com uma inflação que continua
desacelerando na Região Metropolitana do
Recife, assim como os juros e o endividamento
se encontram em queda, recuperando o poder
de compra das famílias e retirando a restrição
orçamentária dos últimos dois anos.
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Já o indicador mensal, mês atual em relação
ao mesmo mês do ano anterior, mostrou queda
de -6,8%, valor abaixo de agosto de 2017 e acima
de setembro 2016, que mostraram variação de
-4,9% e -8,7%, respectivamente. O índice mostra
uma queda expressiva em relação ao ano anterior, que é uma base já bastante negativa, mostrando assim uma situação ainda mais crítica.
O setor de transporte mostrou a maior queda
entre as atividades pesquisadas, seguido dos
serviços profissionais e dos outros serviços, com
taxas de -14,2%, -13,5% e -10,4%. Esses segmentos ainda mostram dependência da situação dos
demais setores, em especial do setor industrial,
que ainda não mostrou recuperação com força
suficiente para influenciar uma recuperação no
setor de serviços. Na outra ponta , os serviços
prestados às famílias continuam crescendo de
maneira forte, atingindo 21,4% nesse tipo de

comparativo. O valor é o segundo maior do ano
e o melhor para os meses de setembro desde a
criação da pesquisa.
No acumulado do ano, janeiro a setembro,
o volume de serviços em Pernambuco recuou
-5,6%, revelando uma piora em relação ao acumulado dos oito meses anteriores e uma melhora se comparado a 2016, já que nesse período as vendas acumulavam queda de -9,3%. As
duas atividades com o desempenho mais baixo
são os “serviços profissionais, administrativos
e complementares” e os “transportes, serviços
auxiliares ao transportes e correios”, que acumulam dois dígitos de queda. Já as famílias e os
outros serviços acumulam taxa positiva mas
não têm peso suficiente para retirar o resultado
geral de um movimento de queda.

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
JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

NO ANO

EM 12 MESES

Total

-5,1

-4,9

-6,8

-5,6

-5,9

1. Serviços prestados às famílias

10,1

4,7

21,4

12,5

10,9

2. Serviços de informação e comunicação

-8,6

-5,0

-4,7

-6,2

-6,9

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

-13,7

-11,4

-13,5

-10,9

-11,3

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

-4,7

-5,8

-14,2

-10,3

-9,3

5. Outros Serviços

-3,8

-5,6

-10,4

1,2

4,0

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE
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O acumulado em 12 meses, apesar de negativo, mostra uma recuperação, com a quinta
melhora consecutiva do volume de serviços em
setembro de 2017. O indicador alcançou a taxa
de -5,9%, sendo esse o melhor acúmulo desde
dezembro de 2015, quando a taxa encerrou com
queda de -5,3%. Os números seguem a mesma
característica do acumulado anterior, com as
atividades dependentes de outros setores, mostrando recuos significativos, e as atividades que
sofrem mais influência direta das famílias com
variação positiva.
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Vale destacar que o ano de 2018, provavelmente no segundo semestre, marcará o início
da recuperação dos serviços, já que alguns importantes indicadores estarão em melhor posição que o ano atual, como o acesso ao crédito,
devido à queda dos juros, consumo das famílias
mais acentuado, impactado pela queda da inflação, mercado de trabalho menos deteriorado,
com os consecutivos saldos de empregos formais
positivos e recuos na taxa de desemprego, além
da elevação tradicional dos gastos do governo
federal em um ano de eleição.
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