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Setor de Serviços pernambucano recua 1,3% em janeiro
Segundo o IBGE, através da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços
pernambucano recuou 1,3% em janeiro de 2018
no indicador mês, mês atual em relação ao mês
anterior. O mau desempenho do setor volta a
jogar o mês de janeiro no negativo, após dois
resultados anteriores positivos, novembro
(0,9%) e dezembro (1,0%),o que começou a
gerar uma expectativa de início de retomada.
Vale destacar que o primeiro mês do ano é
um período de demanda desaquecida para os
outros setores, Comércio e Indústria, o que
impacta diretamente o volume dos serviços.

No Varejo, o período é marcado por ajustes
com grande parte dos lojistas verificando as
novas estratégias, analisando erros, acertos
e enxugando a equipe que cresceu devido
aos empregos temporários que o fim de ano
incentiva; já a Indústria também tem seu período
de menor produção, aguardando a definição
dos outros agentes, criando assim uma queda
na elaboração de novos investimentos. Apesar
disso, o resultado aponta que o setor de maneira
geral ainda não mostra recuperação consistente,
apresentando movimentos que nos últimos
meses alternam entre melhora e piora.

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
NOV/18

DEZ/18

JAN/18

NO ANO

EM 12 MESES

Total

-4,6

-4,1

-5,6

-5,6

-5,8

1. Serviços prestados às famílias

21,8

9,6

-0,8

-0,8

10,8

2. Serviços de informação e comunicação

-9,3

-2,7

-7,3

-7,3

-6,5

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

-15,3

-10,8

-18,0

-18,0

-12,4

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

-3,2

-4,1

4,1

4,1

-8,2

5. Outros Serviços

-10,5

-30,4

-16,1

-16,1

-7,5

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE
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No indicador mensal, mês atual em relação
ao mesmo mês do ano anterior, a queda mostra-se ainda mais forte, com o volume recuando -5,6%. Essa é a trigésima sexta taxa negativa consecutiva, dando a dimensão da crise em
que vive um dos setores mais importantes da
economia brasileira no que diz respeito à contribuição para o PIB, criação de emprego, renda,
arrecadação e investimentos. A queda traz informações bem - preocupantes, pois mostra uma
redução do dinamismo do setor, mesmo após 3
reduções seguidas, pois os meses de janeiro de
2015, 2016 e 2017 registraram recuos de 3,9%,
11,5% e 0,1%, respectivamente. Os dois indicadores, mês e mensal, apresentam uma atividade
que atualmente não consegue superar os fracos momentos do período de crise acentuada.
Os tipos de serviços mais deteriorados ainda
são os “serviços profissionais, administrativos e
complementares” com quedas acima de dois dígitos, atingindo em janeiro um expressivo tombo
de 18,0%. Lembrando que esse tipo de serviços
englobam os técnico-profissionais, que são uma
mão de obra mais cara e de necessidade maior
no setor industrial. Talvez por também estar
passando por um difícil momento não investe
e não contrata esses serviços mais especializados. Já os serviços que ainda mostraram desempenho positivo foram os “transportes, serviços
auxiliares aos transportes e correio” com alta
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de 4,1%, justificado pela elevação na demanda,
por janeiro ser um mês de férias e incentivar o
uso dos transportes para viagens. É importante
frisar que o início de 2018 conseguiu derrubar
até mesmo desempenho dos “serviços prestados às famílias”, que estava positivo a dezesseis
meses consecutivos, variando -0,8%, refletindo
um maior nível de desconfiança da população,
principalmente pela resistência na queda da
taxa de desemprego.
O indicador que avalia o desempenho em
12 meses, conforme gráfico abaixo, mostra uma
quebra no movimento de melhora, iniciado em
abril de 2017. O volume registrou acúmulo de
-5,8%, inferior aos 12 meses imediatamente anteriores (-5,3%) e mais deteriorado também que
o mesmo período de 2017 (-7,8%). Nos resultados por tipo de serviços, verifica-se que apenas
os prestados às famílias continuam positivo,
com alta de 10,8%, já os demais e, em especial
os profissionais e os de transportes, acumulam
queda significativa de -12,4% e -8,2%, respectivamente. Na análise da média móvel trimestral,
medida de tendência para os próximos meses,
verifica-se ainda uma taxa bastante negativa
(-4,7%), o que aponta para um desempenho
ainda relativamente fraco para os próximos
meses, adiando assim a recuperação do setor
para o próximo ano.
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Gráfico 1

Referência: Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Janeiro/2018.
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